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Leggðu grunninn núna – 
barnsins vegna.

Leggðu grunninn að fjárhagslegri heilsu barnsins
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FORMANNSPISTILL

Formaður og varaformaður KÍ og formenn aðildarfélaga KÍ skiptast á um að skrifa 

formannspistla í Skólavörðuna. Félögin á bak við formannspistlana eru: Félag 

framhaldsskólakennara (FF), Félag grunnskólakennara (FG), Félag leikskólakennara 

(FL), Félag stjórnenda í framhaldsskólum (FS), Félag tónlistarskólakennara (FT), 

Skólastjórafélag Íslands (SÍ).

SKÓLAVARÐAN 4.TBL. 8. ÁRG. 2008

Á Íslandi og í öðrum Evrópulöndum fer fram mikil umræða um skóla- 
og menntamál og þýðingu þeirra fyrir vöxt og viðgang þjóða. Þar ber 
hátt umræðu um kennara, kennaramenntun og kennarastarfið. Sérlega 
mikilvægt er talið að laða hina hæfustu að kennaranámi og búa þeim 
síðan góð starfsskilyrði þannig að þeir geri kennslu að ævistarfi sínu. 
Víða er unnið að endurskoðun kennaramenntunar, bæði til þess að 
styrkja þekkingu í faggreinum og kennarafræðum og til að bregðast við 
breytingum á hlutverki og störfum kennara. Gagnrýnin skoðun fer fram á 
tækifærum kennara til starfsþróunar, símenntunar, þátttöku í rannsóknum 
og fræðistarfi. Þessir þættir eru mikilvægir til þess að efla kennara í starfi 
og til framdráttar fyrir menntun í hverju landi.

Fremur dökk mynd er dregin upp af símenntun kennara í Evrópu og 
tilgreint að stórauka þurfi fjárframlög hins opinbera og bæta aðstöðu 
kennara til að sækja sér símenntun samhliða starfi. Íslands sker sig ekki 
úr í þessum samanburði og hefur KÍ fullan hug á að leita samstarfs við 
háskóla, vinnuveitendur og yfirvöld menntamála um úttekt á símenntun 
stéttarinnar, fjármögnun, framboði, aðgengi og gæðamálum. 

Kennarastarfið er almennt ekki metið að verðleikum þrátt fyrir að 
kannanir sýni að kennarar sem starfsstétt njóti mikils trausts almennings. 
Nýleg rannsókn OECD á launakjörum kennara í aðildarlöndunum sýnir að 
Ísland er nálægt botninum sem er skammarlegt í okkar ríka landi. Þing KÍ 
í apríl síðast liðnum krafði stjórnvöld um að gera betur við félagsmenn KÍ 
í skólum landsins, láta kennarastarfið fá  þann sess sem því ber og bæta 
starfsskilyrði náms- og starfsráðgjafa og skólastjórnenda. 

Ný lög um leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og menntun og 
réttindi kennara byggja á endurskoðun og stefnumótunarvinnu sem 
KÍ hefur tekið þátt í. Eitt mikilvægasta markmið breytinga á lögum um 
skólastigin er að miða þau og framkvæmd þeirra við nemandann, nám 
hans, þroska, skólagöngu, hagsmuni, velferð og réttindi. Jafnframt þarf 
að tryggja góðan fjárhagslegan og faglegan umbúnað um skólastarfið og 

Elna Katrín Jónsdóttir
Varaformmaður KÍ
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efla virka þátttöku starfsmanna í stjórnun, stefnumótun og þróun. Það 
olli sérstökum áhyggjum hversu lítill vilji virtist vera til þess að breyta 
þeim efnisatriðum frumvarps til laga um framhaldsskóla sem KÍ gerði 
alvarlegustu athugasemdirnar við svo sem um að skýrari rammi yrði 
settur um námstíma og einingafjölda til lokaprófa í framhaldsskóla og um 
fyrirhugaða breytingu á mati náms til eininga.

Ný lög um menntun og ráðningu kennara eru metnaðarfull og tímabært 
að meistaragráðu eða sambærileg námslok þurfi til að fá  leyfisbréf 
til kennslu á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi. Miðað er við að efla 
menntun í faggreinum og í kennarafræðum. Í kennarastarfi reynir á 
samskiptahæfni, færni í að miðla þekkingu og laða fram getu og hæfileika 
hvers nemanda. Þróun nýrrar kennaramenntunar, efling og endurnýjun 
starfsþjálfunarþáttar námsins, umbætur í kerfisbundinni leiðsögn nýrra 
kennara í starfi og aukið lýðræðislegt samstarf þeirra sem móta stefnu og 
fylgjast með gæðum kennaramenntunar eru spennandi og brýn verkefni 
þar sem KÍ býður fram krafta sína.

Huga þarf að fleiru en grunnmenntun kennara. Í kennarastarfi 
reynir á aðlögun að breytingum, frumkvæði og hæfni til að taka þátt í 
nýsköpun, þróun og stefnumótun. Því heitir KÍ á yfirvöld menntamála og 
vinnuveitendur félagsmanna að tryggja þeim betri réttindi og möguleika 
til símenntunar, bæði á starfstíma skóla og utan hans, og til launaðra 
námsorlofa. Félagsmenn KÍ afla sér í vaxandi mæli viðbótarmenntunar og 
taka þátt í fræðastarfi og rannsóknum. Því  þarf að auka möguleika þeirra 
til þess að stunda rannsóknir samhliða störfum sínum í skólunum.

Til þess að kennarar verði áfram kennarar og nýir bætist greiðlega í 
hópinn þarf að mæta þörfum starfsins og stéttarinnar með sanngjörnum 
og tímabærum aðgerðum sem snúa að menntun þeirra, starfsaðstæðum 
og mati á starfinu til launa. Ísland á ekki að gera verr við sína kennarastétt 
en önnur lönd.

Elna Katrín Jónsdóttir

Áfram kennarar!
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Sumarið er komið
Í greininni Teachers plan for summer travel bendir Thadra Petkus á 
þá augljósu staðreynd að kennarar eru með langt sumarleyfi en ekki 
nógu há laun til að fjármagna endalaus ferðalög yfir sumartímann. 
Thadra var sjálf  kennari áður en hún seldi húsið sitt og lagðist í 
ferðalög og hún er með ráð undir rifi hverju. Í fyrsta lagi stingur 
hún upp á því að fólk skrifi ferðasögur og selji þær. Oft er betur 
borgað ef  ljósmyndir fylgja og hægt að byrja á einhverju í næsta 
nágrenni. Þá leggur hún til að sækja sumarnámskeið á styrkjum eða 
ráða sig til starfa sem leiðsögumaður hjá sænskættaða fyrirtækinu 
EF – Education Tours. Svo er hægt að kenna ensku í Kóreu, Kína 
og Japan eða vera sjálfboðakennari í Búlgaríu, Costa Rica, Suður-
Afríku og Kína gegnum samtökin World Teach. „Muniði bara,„ segir 
Thadra í lokin, „að halda dagbók og segja svo nemendum ykkar 
frá því hvað þið gerðuð í sumar.“ Hér eru tvær hugmyndir í viðbót: 
Heimilisskipti og kennaraskipti. Á Netinu er til dæmis Teacher Home 
Swap og Teachers Travel Web Á Global Home Exchange er boðið upp 
á heimilisskipti fyrir kennara og útskýrt hvernig maður ber sig að 
ef  maður vill finna annan kennara til að skipta um starf  við í þrjá 
mánuði og upp í tvö ár. Nordplus og fleiri aðilar styrkja kennaraskipti 
og hvers vegna ekki að nota sumarið í ár til að leggja drög að því 
næsta?  

Evruleiki veruleiki
Alþjóðamál koma okkur við og Íslendingar eru smám saman að 
átta sig á því að þótt þeir séu ekki í ESB þá hefur eitt og annað 
á evrópskum vettvangi áhrif  á lífið í okkar litla landi. Þetta gildir 
líka um menntun samanber til dæmis Bolognaferlið. Í fyrra var 
hálf  öld liðin frá Rómarsáttmálanum þegar sex Evrópulönd lögðu 
grunninn að fjórfrelsinu með því að víkka út fyrra samstarf  frá 
1951. Með svolitlum útúrsnúningum og gráglettni má segja að 
það hafi verið Bandaríkjamenn sem komu Evrópusambandinu á 
laggirnar. Marshallaðstoð BNA eftir heimstyrjöldina síðari skuldbatt 
Evrópuríkin til samstarfs og Rómarsáttmálinn varð að veruleika á 
grundvelli þessara formgerðu viðskiptafrelsisskilmála stóru bróður 
í vestri. Síðan hefur evrópskt samstarf  vaxið gífurlega að umfangi 
þótt ítrekað hafi mistekist að sameina Evrópu að fullu eins og margir 
bundu vonir til. Sá draumur er auðvitað ekki úti. Stofnríkin sex 
þrjóskuðust lengi vel við að hleypa öðrum í Efnahagsbandalagið sitt 
en um síðir opnuðust dyrnar og eftirleikinn þekkja flestir í grófum 
dráttum. Myntbandalagið er mikilvægur áfangi í samrunaferlinu 

en Evran er ekki það eina sem er að gerast í Evrópu þótt manni 
virðist það stundum af  íslenskum fréttaflutningi. Um þessar mundir 
ganga Írar til kosninga um nýjan sáttmála. Lissabonsáttmálinn var 
undirritaður í desember í fyrra og þegar þetta er ritað hefur hann 
verið staðfestur af  fimmtán af  tuttugu og sjö ríkjum ESB og á að 
taka gildi í ársbyrjun 2009. Hann er eins konar tempruð útgáfa 
af  evrópsku stjórnarskránni sem Frakkar og Hollendingar felldu í 
þjóðaratkvæðagreiðslu 2005. Evrópa fær ekki að kjósa um þennan 
nýja samning - utan Írar - þrátt fyrir að meirihluti almennings vilji 
það mjög gjarnan. Það er margt ágætt í sáttmálanum en hann er 
sama marki brenndur og svo margt á okkar tímum, að vera tæki í þá 
nýfrjálshyggjunnar en undir fána mannréttinda og annarra fagurra 
hugsjóna. Varnir gegn einkavæðingu veikjast með staðfestingu 
sáttmálans og frelsi markaðarins eflist. Þetta mun hafa bein áhrif  á 
skólamál í Evrópu og fljótlega einnig hérlendis. Áhugasamir geta til 
dæmis slegið inn leitarorðin Susan George Lisbon Treaty á YouTube 
og hlustað á hvað sá mæti stjórnmálafræðingur hefur að segja um 
málið. Hagfræðiprófessorinn Robert Wade fjallaði svo um kreppu 
nýfrjálshyggjunnar í 24 stundum þann 10. júní sl. Loks bendi ég á 
ritið Teachers for a Social Europe! á vegum EI og ETUCE sem hægt 
er að hala niður hér: etuce.homestead.com/Campaign/Magazine_
TSE_EN.pdf  Í ritinu er evrópskir kennarar hvattir til að ræða um 
þróun mála í Evrópu í sögulegu og félagslegu samhengi og horfa 
þá sérstaklega til hlutverks kennara og stéttarfélaga þeirra. Þetta 
rit er mjög gott og öllu jákvæðara í garð Lissabon sáttmálans en 
undirrituð. Ásamt með Susan George á YouTube og Robert Wade í 
24 stundum gefur það ágæta mynd af  Evrópu nútímans með tilliti 
til skóla og menntunar.

Gleðilegt sumar!

Kristín Elfa Guðnadóttir. 
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Þegar ég  rifja upp andrúmsloftið í bekknum 
þegar ég var í 6. bekk í Myllubakkaskóla og 
það viðhorf sem við höfðum til kennaranna 
í skólanum og ber það saman við skólastofu 
árgerð 2008 get ég ekki annað sagt en að 
ýmislegt hafi breyst. 

Ég var í óvenju fjölmennum árgangi. Það var 
ekkert verið að vesenast með hvernig raðað 
var niður í bekkjardeildir. Okkur var skipt 
niður í bekki eftir lestrargetu og sjálfsagt 
eitthvað eftir ætterni líka. Hópvinnu man 
ég ekki eftir nema ef  vera skyldi í kringum 
jólin þegar verið var að skreyta töfluna, eitt 
af  fáum skiptum á árinu sem notuð var lituð 
krít í skólastofunni. Hafi markviss verkefna- 
eða hópvinna verið hluti af  kennslunni man 
ég að minnsta kosti ekki eftir því.

Uppröðunin var líka einföld, dyraröð, 
gluggaröð, miðröð og fyrir framan töfluna 
var upphækkun eða pallur sem kennarinn 
stóð á á meðan hann var að kenna. Í horninu 
við gluggann á upphækkuninni var svo 
kennaraborðið andspænis borðum okkar 
krakkanna. Ég held ég hafi setið á sama 
stað alla mína skólagöngu og þegar ég horfi 
til baka man ég enn hvar hver einasti af  

bekkjarfélögunum sat. 
Kennslan fór í minningunni þannig fram að 

kennarinn kenndi okkur og útskýrði ný atriði 
fyrir okkur  frá upphækkuninni. Í tímanum 
unnum við síðan verkefni sem höfðu það að 
meginmarkmiði að festa í minni þá færni 
sem kennarinn var að útskýra fyrir okkur. Á 
færninni var síðan hnykkt enn frekar með því 
að setja okkur fyrir heima. Ég man til dæmis 
eftir að hafa reiknað mörg hundruð plús og 
mínus dæmi eins og það hét. Það var ekkert 
„elsku mamma“ með margföldunartöflurnar 
heldur, við lærðum þær svikalaust utan að.

Ekki man ég eftir að um agavandamál hafi 
verið að ræða í þessum ágæta bekk. Man 
reyndar varla eftir því að kennarinn okkar, hún 
Sigríður Jóhannesdóttir, hafi hækkað róminn 
nema í algerum undantekningartilfellum. 
Ef  hugurinn reikaði nægði henni að líta 
sem snöggvast yfir gleraugun og hvessa á 
mann augun og einbeitingin var komin á 
námsbækurnar um leið. Ekki man ég eftir 
að hvarflað hafi að nokkrum manni að læra 
ekki heima, því síður að skrópa eða koma of  
seint. Ef  kennarinn setti fyrir var einfaldlega 
lært.

Sigga notaði einhvers konar stjörnukerfi 

til að umbuna fyrir heimavinnu. Maður 
gat fengið heila stjörnu, jafnvel tvær og 
hugsanlega bara hálfa ef  maður hafði 
kastað til höndum. Stjörnurnar voru hins 
vegar mikilvægar og góðu tilfinninguna sem 
fylgdi því að fá stimplaða heila rauða stjörnu 
neðst í hornið hægra megin í vinnubókina 
man ég eins og gerst hefði í gær. 

Ekki man ég eftir því að hafa borið eins 
mikla virðingu fyrir nokkurri manneskju sem 
ekki er mér blóðtengd og Siggu kennara, 
eða þótt jafn vænt um heldur. Ég held að 
flest okkar bekkjarsystkinanna hafi borið 
sama eða svipaðan hug til hennar og ég 

Þetta má ekki verða betra 
- ekki fyrir þennan pening

Ef hugurinn reikaði nægði 
henni að líta sem snöggvast yfir 
gleraugun og hvessa á mann 
augum og einbeitingin var komin 
á námsbækurnar um leið.

Í mínu starfi hef ég séð kennara á 
allt of lágum launum gera hluti sem 
ekki er hægt að upplifa öðru vísi en 
hrein og klár kraftaverk.
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gerði. Himnafeðgarnir, hún og skólastjórinn 
voru á sömu hillu hvað virðinguna varðaði. 
Hún og hinir kennararnir náðu líka góðum 
árangri með þennan hóp. Ég man ekki betur 
en að meðaleinkunn okkar krakkanna hafi 
verið tæplega 8,5 upp úr 6. bekk.  

Andrúmsloftið í bekknum var ótrúlega 
vinalegt og traust. Ég man varla eftir að mér 
hafi nokkurn tíma liðið eins vel í félagslegu 
samhengi og einmitt í þessum 6. bekk. Við 
vorum í góðum bekk með góðan kennara 
og stolt af  hvoru tveggja. Sigga og ég held 
flestir aðrir kennarar í skólanum náðu 
að skapa í bekknum andrúmsloft sem 
einkenndist af  metnaði til náms. Eiginlega 
öllum bekkjarfélögunum hefur vegnað vel 
á fullorðinsárum þannig að skólinn skilaði 
hlutverki sínu sem uppeldisstofnun fyrir 
samfélagið vel. Auðvitað voru líka skugga-
hliðar á þessu kerfi eins og gengur. Til 
dæmis man ég ekki betur en að þeir tveir 
sem neðstir voru í bekknum hafi verið færðir 
niður um bekk og tveir efstu í bekknum fyrir 
neðan okkur komið upp í staðinn. Ég held 
að það hafi alls ekki verið skemmtilegt að 
vera sá sem færður var niður. Ég held líka að 
ekki hafi verið neitt sérstaklega skemmtilegt 
að vera í getuminnstu bekkjunum án þess 
að ég viti mikið um það. Sum þeirra mæta 
að minnsta kosti sjaldan í fermingarafmælin 
suður með sjó.

Í seinni tíð hef  ég oft hugsað hvort þessi 
tilhögun á skólastarfinu hafi verið meðvituð 
eða hvort kennt hafi verið með þessum hætti 
„af  því að svona er bara kennt“. Ég held 
að þetta hafi verið meðvitað. Tilgangurinn 
var að búa til nýta þjóðfélagsþegna. Nýtir 
þjóðfélagsþegnar held ég að hafi á þessum 
tíma verið hlýðnir, iðnir launþegar sem virtu 
yfirboðara sinn og gengu viljugir til verka.

Nýjar áherslur í skólastarfi 
Markmiðið með skólastarfi hlýtur enn þann 
dag í dag að vera að laða fram það besta sem 
í barninu býr og búa það undir fullorðinsárin, 
að búa til nýta þjóðfélagsþegna. Það 
hvað nýtur þjóðfélagsþegn þarf  að hafa 
til að bera hefur hins vegar breyst. Vegna 
þess að markmiðið með starfinu hefur 
breyst hafa orðið veigamiklar breytingar á 
kennsluháttum.

 Þegar ég kíki inn í kennslu hjá kennurum 
nú verð ég ósköp sjaldan var við dyraröð, 
gluggaröð og miðröð. Krakkarnir sitja í 
hópum, snúa stundum baki í kennarann og 
lagt er upp með að nemendur leysi saman 

margt af  því sem kennt er.
Það er líka mikill kliður í skólastofunni, 

krakkarnir tala saman um verkefnin sem 
þeir eru að vinna og þeir eru líka á ferð 
um stofuna að afla sér upplýsinga og bera 
saman bækur sínar.

Kennarinn sussar bara býsna oft á 
nemendur, hún hrósar þeim oft og hún talar 
líka hærra en Sigga gerði í minningunni. 
Borðið hennar er ekki á upphækkuninni og 
hún situr ekkert voðalega oft við borðið sitt, 
er meira á fleygiferð um stofuna að hjálpa 
krökkunum.

Ef  markmiðið er enn að búa til nýta þjóð-
félagsþegna er nokkuð ljóst að skilgreiningin 
á því að vera nýtur þjóðfélagsþegn hlýtur að 
hafa breyst töluvert. Kannski er núorðið lögð 
aðaláhersla á að þjálfa frumkvæði, sjálfstæði 
og samskiptahæfni auk þessa hefðbundna að 
lesa, reikna, skrifa. Að minnsta kosti sýnist 
mér að flest þau störf  sem eru vel borguð nú 
geri kröfu um færni í áðurnefndum þáttum.

Hvernig þjálfar maður svo frumkvæði, 
sjálfstæði og samskiptahæfni? Það er 
nokkuð ljóst að kennari getur ekki þjálfað 
þessa þætti án þess að gefa krökkunum 
lausan tauminn og leyfa þeim að spreyta sig. 
Það má spyrja af  hverju? Maður þarf  ekki að 
hlýða sjálfkrafa, nei þýðir ekki endilega nei 
heldur er (stundum) til marks um að nú sé 
að hefjast langvinnt samningaferli.

Þessi nýju markmið hafa áhrif  á allt 
skipulag og aga í skólastofunni. Kennarar 
sem ég þekki til margra ára að vönduðu 
skólastarfi tala um að þeir þurfi að hafa 
meira fyrir því að halda aga en áður. Það 
tekur lengri tíma fyrir kennara að ávinna 
sér virðingu nemenda en áður og þeir leyfa 
sér margir hverjir framkomu og orðfæri sem 
er þannig að innihaldi að ég veigra mér við 
að hafa það eftir. Sumir nemendur sem ég 
hitti í mínu starfi koma fram við kennara 
eins og bekkjarfélaga sína og upplifa það 
sem hreina og óþarfa afskiptasemi af  hálfu 
kennara ef  gerð er krafa til þeirra um hlýðni 
og virðingu við starfsfólk skólans. Stundum 
eru foreldrar þeirra meira að segja sammála 
þeim um þetta. Það er að mínu viti engin 
tilviljun að heildstæð agastjórnunarkerfi líkt 
og PBS og SMT njóta vaxandi vinsælda í 
skólum landsins. Þessi kerfi gefa einfaldlega 
svör um hvernig taka eigi á þessari tegund 
nemenda auk þess að skapa umhverfi 
sem bætir árangur og líðan meginþorra 
nemenda. 

Grunnskólinn er á réttri leið
Ég tel rétt að geta þess að stærstur hluti 
nemenda lætur vel að stjórn, er iðjusamur 
og líður vel í skólanum. Sífellt færri grunn-
skólanemendur reykja, neyta áfengis og 
annarra vímuefna. Þar sem ég starfa í 
Reykjanesbæ hefur áfengisneysla barna 
í 10. bekk til dæmis dregist saman um 
meira en helming á tíu árum. Krökkunum 
líður líka betur. Níu af  hverjum tíu segja 
að þeim líði vel í skólanum. Ég held þess 
vegna að grunnskólinn sé á réttri leið og 
trúi að hann eigi stóran þátt í útrásinni og 
velmeguninni. Það eru grunnskólarnir sem 
unga út nemendum sem síðar hafa þann 
kjark, áræði og þor sem hefur þurft til að 
búa til það velmegunarþjóðfélag á Íslandi 
sem á sér fáa líka í heimsbyggðinni allri.

Kraftaverkakennarar
Það þarf  að bregðast við þeirri staðreynd 
að erfiðara er að kenna en áður. Starfið nú 
til dags krefst þess sjálfstæðis, frumkvæðis 
og þeirrar samskiptafærni sem reynt er að 
laða fram í nemendum. Það er fjarri mér að 
gera lítið úr starfi þeirra sem kenndu mér 
hér á árum áður. Ég tel kennarastarfið hins 
vegar hafa tekið svo miklum breytingum á 
undanförnum árum að ekki sé lengur um 
sama starf  að ræða. Ég er þeirrar skoðunar 
að þessi eðlisbreyting á starfinu hafi enn ekki 
verið metin kennurum nægilega vel til launa. 
Ég vona að það takist í framtíðinni. Um daginn 
var vinur minn til margra ára að hjálpa mér 
við múrverk. Hann er iðnaðarmaður en var 
að gera mér greiða. Að verki loknu stóðum 
við hlið við hlið og dáðumst að handverkinu. 
Eftir stundarþögn sagði félaginn: Þetta má 
ekki verða betra – ekki fyrir þennan pening. 
Ég bauð honum nokkur viðtöl sem skiptivinnu 
en hann afþakkaði. Við skellihlógum báðir 
en auðvitað var broddur í þessu. Hann var 
að vinna sitt starf  af   fagmennsku og ég 
að fá mikið frá honum þótt engin kæmi til 
greiðslan. Í mínu starfi hef  ég séð kennara 
á allt of  lágum launum gera hluti sem ekki 
er hægt að upplifa öðru vísi en sem hrein 
og klár kraftaverk. Börn sem eiga að vera 
svo erfið í hegðun að ekki á að vera hægt 
að kenna þeim nema maður á mann verða 
fyrirmyndarnemendur vegna þess lags og 
fagmennsku sem kennarinn sýnir. Stundum 
hef  ég haft á tilfinningunni að til séu 
kennarar sem geta beinlínis læknað börn 
af  þeim kvillum sem búið er að greina þau 
með. Hér er ekki um einstök dæmi að ræða. 
Marga svona kennara er að finna í hverjum 
einasta grunnskóla sem starfar á okkar 
þjónustusvæði. Svona kraftaverkakennarar 
eru verðugir fulltrúar sinnar stéttar. En þeir 
eiga líka að fá laun samkvæmt því.

Gleðilegt sumar!

Gylfi Jón Gylfason
Höfundur er yfirsálfræðingur á Fræðsluskrifstofu 
Reykjanesbæjar. 

Stundum hef ég haft það á tilfinningunni að það séu 
til kennarar sem geta beinlínis læknað börn af þeim 
kvillum sem búið er að greina þau með.

Það er að mínu viti engin tilviljun að heildstæð aga-
stjórnunarkerfi líkt og PBS og SMT njóta vaxandi 
vinsælda í skólum landsins.

GESTASKRIF: GYLFI jóN GYLFASON
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Að mörgu er að huga þegar kennari ákveður 
að hefja töku eftirlauna, margar spurningar 
vakna til dæmis um eftirlaunin, starfslokin, 
hvernig félagsaðildin breytist, hvort hægt sé 
að nýta þjónustu Orlofssjóðs og jafnvel að 
halda áfram kennslu eftir að taka eftirlauna 
hefst. Ég ætla að fjalla um nokkur atriði 
sem kennarar á leið á lífeyri velta fyrir sér 
þegar kemur að þessum tímamótum. 

Hvenær getur kennari hafið töku 
eftirlauna? 
Hafa ber í huga að innan KÍ eru margir hópar 
sem greiða í mismunandi lífeyrissjóði, en 
flestir greiða í LSR (Lífeyrissjóð starfsmanna 
ríkisins) og LSS (Lífeyrissjóð starfsmanna 
sveitarfélaga). Upplýsingar um stöðu við-
komandi hjá lífeyrisjóði fær sjóðfélagi hjá 
sínum sjóði, en hjá LSR er einnig hægt að 
sækja um aðgang að sjóðfélagavef  sjóðsins 
og nálgast þar upplýsingar um stöðu sína.  

Það er mismunandi eftir lífeyrissjóðum 
og deildum hvenær kennarar geta hafið 
töku eftirlauna. Sjóðfélagar B-deildar LSR 
(Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins) geta 
hafið töku lífeyris 60 ára samkvæmt 95 
ára reglunni en 65 ára samkvæmt almennu 
reglunni. Sjóðfélagar í A-deild geta hins 
vegar hafið töku lífeyris hvenær sem er á 
aldrinum 60 til 70 ára og þurfa ekki að vera 
hættir störfum þegar taka lífeyris hefst, en 
hefji þeir töku eftirlauna fyrir 65 ára kemur 
til skerðingar en þeir bæta við sig ef  töku 
lífeyris er frestað.

Upphaf  lífeyristöku sjóðfélaga A-deildar 
LSS (Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga) 
miðast við 65 ára aldur. Þó getur sjóðfélagi 
hafið töku lífeyris allt frá 60 ára aldri en 
þá skerðist réttur viðkomandi fyrir hvern 
mánuð sem hann byrjar fyrir 65 ára aldur 
og ef  sjóðfélaginn frestar töku lífeyris bætir 
hann þar með lífeyrisrétt sinn fyrir hvern 
mánuð sem hann frestar því. Í V-deild LSS  
(Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga) er 
miðað við að taka lífeyris hefjist við 65 ára 
aldur en eins og í A-deild LSS þá skerðist 
lífeyrisrétturinn ef  taka lífeyris hefst fyrir 65 
ára en eykst ef  töku lífeyris er frestað.

Ellilífeyrir frá Tryggingastofnun ríkisins
Allir sem eru orðnir 67 ára eiga rétt á elli-
lífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins og verður 

hver og einn að sækja um hann sérstaklega 
til stofnunarinnar þar sem það gerist ekki 
sjálfkrafa. Þó að starfsmaður haldi áfram 
að vinna eftir að 67 ára aldri er náð á hann 
samt rétt á ellilífeyri en þó getur komið til 
skerðingar fari tekjur hans yfir ákveðin 
mörk. Þess ber þó að geta að atvinnutekjur 
þeirra sem náð hafa 70 ára aldri teljast ekki 
til tekna við ákvörðun ellilífeyris og hafa því 
ekki áhrif  á rétt til ellilífeyris. 

Upphaf lífeyristöku
Allir þurfa að sækja sérstaklega um að hefja 
töku eftirlauna hjá sínum lífeyrissjóði og 
vinnuveitandi fyllir einnig út tilkynningu um 
starfslok starfsmannsins. Umsóknareyðublöð 
má nálgast á vef  lífeyrissjóðanna eða biðja 
um að fá þau send í pósti. Ef  sjóðfélagi hefur 
greitt í nokkra lífeyrissjóði er sótt um lífeyri 
til þess lífeyrissjóðs sem greitt var í síðast, 
eða þar sem sjóðfélagi á mest réttindi. Sá 
lífeyrissjóður sækir þá um til annarra sjóða 
eða veitir nánari upplýsingar um hvert skal 
snúa sér, ef  við á. Greiddur er skattur af  
lífeyrisgreiðslum eins og af  launum og því 
þarf  lífeyrissjóðurinn einnig að fá skattkort 
til þess að sjóðfélagi geti nýtt persónuafslátt 
sinn hjá sjóðnum.

Þegar grunn-, framhalds- eða tónlistar-
skólakennari hefur töku eftirlauna skiptir máli 
hvort hann var upphaflega september- eða 
ágústráðinn. Ágústráðnir segja upp 1. maí, 
septemberráðnir 1. júní. Í þeim tilfellum þar 
sem upphaf  ráðningar miðast við skólaár 
þá segir septemberráðinn kennari upp 1. 
júní en hefur enga vinnuskyldu í ágúst og 
ágústlaun hans skulu vera eins og skólaárið 
á undan.

Að kenna á eftirlaunum
Ef  eftirlaunakennari er ráðinn í stunda-
kennslu þá skerðir það ekki lífeyrisgreiðslur 
og getur kennari tekið að sér eins mikla 
kennslu og hann vill. Stundakennsla er 
greidd á starfstíma skóla og svo bætist orlof  
ofan á.

Kjarasamningur gerir ráð fyrir því að 
eftirlaunakennarar séu stundakennarar þó 
að heimilt sé að semja um annað, eins og 
t.d. 49,9% ráðningu. Það er því heimilt að 
taka að sér hlutastarf, en það ráðningarform 
er háð samþykki launagreiðanda og starfs-

hlutfallið má þá ekki fara yfir 49,9%. Ef  
starfið sem sinnt er hefur skylduaðild að 
lífeyrissjóði viðkomandi þá er ekki greitt 
í þá deild sem verið er að taka lífeyri úr. 
Eitthvað hefur verið um það að kennarar, 
sem eru komnir á lífeyri hjá Lífeyrissjóði 
starfsmanna ríkisins, hafi ráðið sig í 
starfshlutfall og er það heimilt samkvæmt 
reglum lífeyrissjóðsins. Ef  starfinu sem 
lífeyrisþeginn sinnir fylgir hins vegar ekki 
skylduaðild að lífeyrissjóðnum, sem tekið er 
úr, er hægt að hafa ótakmarkaðar tekjur án 
þess að skerða eftirlaunin en greiða verður 
fullan skatt af  tekjunum. 

Félag kennara á eftirlaunum
Þegar kennari fer á eftirlaun breytist félags-
aðild viðkomandi að KÍ. Kennarar á eftir-
launum sem hafa fram að lífeyristöku verið 
félagsmenn KÍ geta sótt um að verða félagar 
í FKE (Félag kennara á eftirlaunum). Sá 
sem er félagi í FKE fær senda Skólavörðuna 
og allan póst sem sendur er út á vegum 
félagsins og getur nýtt sér þjónustu Orlofs-
sjóðs KÍ. Einnig er starfrækt innan Félags 
leikskólakennara sérstök deild fyrir þá leik-
skólakennara sem komnir eru á eftirlaun. 
Sækja þarf  sérstaklega um aðild að deild-
inni.  

Þeir kennarar sem ráðnir eru í hlutastörf  
eftir að taka eftirlauna er hafin og greiða 
áfram félagsgjöld njóta fullra félagslegra 
réttinda hjá KÍ og allra réttinda samkvæmt 
kjarasamningum.

Ef  þið hafið einhverjar spurningar um 
þetta eða annað er ykkur velkomið að hringja 
til mín í síma 595 1111 eða senda mér 
tölvupóst á netfangið ingibjorg@ki.is. Einnig 
má leita ráðgjafar um eftirlaun hjá Eiriki 
Jónssyni formanni KÍ. Í lokin vil ég þakka 
ykkur sem lesið hafið greinarnar mínar í 
vetur og vona að þið njótið sumarsins sem 
er framundan. 

Ingibjörg Úlfarsdóttir
Launafulltrúi KÍ

Kjarasamningur gerir ráð fyrir því að eftirlaunakennarar séu 
stundakennarar þó að heimilt sé að semja um annað, eins og 
t.d. 49,9% ráðningu. Það er því heimilt að taka að sér hlutastarf, 
en það ráðningarform er háð samþykki launagreiðanda og 
starfshlutfallið má þá ekki fara yfir 49,9%.

Að hefja töku eftirlauna

Ingibjörg Úlfarsdóttir
launafulltrúi KÍ
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Stofnsettur 1896     

Kennarar ós
kast

Í fréttum RÚV þann 9. júní sl. var fjallað um 
launagreiðslur til fyrrverandi formanns og 
varaformanns Orlofssjóðs KÍ. Nauðsynlegt 
er að leiðrétta rangfærslur sem fram komu 
í fréttaflutningnum og tóku formaður og 
varaformaður KÍ saman greinargerð af því 
tilefni sem birt er hér að neðan að hluta 
og í heild á www.ki.is. Greinargerðin var 
einnig send þeim fjölmiðlum sem fjölluðu 
um málið.

Þann 23. maí sl. ... barst formanni Kennara-
sambandsins ósk frá félagsmanni um að 
fá senda reikninga Orlofssjóðs fyrir síðasta 
uppgjörsár sem og afrit af  öllum fylgiskjölum 
með greiðslum til fyrrverandi formanns og 
varaformanns sjóðsins samkvæmt reikn-
ingum. Formaður ákvað í samráði við vara-
formann og skrifstofustjóra sambandsins að 
leita ráða hjá löggiltum endurskoðanda KÍ 
og lögmanni endurskoðunarskrifstofunnar 
um hvað bæri almennt að gera með óskir  
af  þessu tagi.  Stjórn KÍ ákvað að fara að 
ráðum þessara aðila. Það var niðurstaðan 
að ekki væri heimilt að afhenda afrit af  
þeim gögnum sem um var beðið á grundvelli 
einkahagsmuna aðila. Kennarasambandið 
hefur borið þetta álit undir fleiri lögmenn og 
eru þeir sammála þessari afstöðu.

Þrátt fyrir að Kennarasambandið falli 

ekki undir upplýsingalög ákvað stjórn að 
svara félagsmanninum  á sama hátt og gert 
væri ef  áðurnefnd lög giltu um starfsemi 
Kennarasambands Íslands, þ.e.a.s. að veita 
almennar upplýsingar og senda honum 
reikninga Orlofssjóðs og athugasemdir 
endurskoðenda en hafna að senda ljósrit af  
fylgiskjölum úr bókhaldi. Allar ákvarðanir 
um vinnu á vegum Orlofssjóðs eru bókaðar í 
fundargerðum sjóðsins og hefði viðkomandi 
félagsmaður geta kynnt sér þær ef  hann 
hefði óskað eftir því. Formaður KÍ átti auk 
þess símtal við umræddan félagsmann og 
fór yfir röksemdir fyrir þessari ákvörðun og 
útskýrði ýmis atriði málsins nánar. Einnig 
bauðst formaður KÍ til þess að mæta á fund 
kennara í þeim skóla sem félagsmaðurinn  
starfar við og fara yfir málið í heild. Því 
boði svaraði félagsmaðurinn með úrsögn 
úr KÍ og beiðni til RÚV um að taka málið til 
umfjöllunar ...

Í fréttum útvarps var því haldið fram 
að greiðslur þær sem um ræðir væru laun 
fyrrverandi formanns og varaformanns 
Orlofssjóðs fyrir óskilgreind störf. Þetta er 
rangt. Þær tölur sem koma fram í bókhaldi 
sjóðsins eru launagreiðslur, greiðslur fyrir 
akstur, dagpeningagreiðslur og þóknanir 
fyrir fundasetur samkvæmt ákvörðun 
stjórnar Orlofssjóðs …

Í fréttunum var því haldið fram að fyrr-
verandi formaður Orlofssjóðs hefði jafnhliða 
störfum sínum fyrir sjóðinn gegnt starfi 
skólastjóra. Þetta er rangt.  Fyrrverandi for-
maður Orlofssjóðs KÍ hafði á þeim tíma látið 
af  starfi skólastjóra.

Lesið greinargerðina í heild á www.ki.is

Launamál Orlofssjóðs

Úr greinargerðinni: 
Á fjórða þingi KÍ komu reikningar 
Orlofssjóðs til umræðu og afgreiðslu 
og voru þessar greiðslur gagnrýndar 
af ýmsum þingfulltrúum. Tvennt var 
einkum gagnrýnt. Í fyrsta lagi væri 
óeðlilegt að stjórnarmenn sjóðsins 
ynnu alla þessa vinnu sjálfir... Í öðru 
lagi fannst þingfulltrúum sem tjáðu 
sig um málið að launin sem greidd 
voru væru of há. Þess má geta að 
þingfulltrúar höfðu fullan aðgang að 
bókhaldi KÍ meðan á þingi stóð og 
gátu fengið allar þær upplýsingar 
sem um var beðið.
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LSS starfar í þremur deildum, A-deild, V-deil og S-deild í þeim tilgangi að tryggja sjóðfélögum sem besta valkosti í lífeyrismálum.

Þitt sigurmerki
í framtíðinni

V-deild
fyrir ungt fólk sem vill ráða sínum sparnaði
Þú tryggir þér ávallt góðan lífeyri með því að greiða iðgjald til LSS.
En þú getur aukið lífeyrisréttindin umtalsvert í V-deild - valið að styrkja
grunnréttindi eða setja umframgreiðslur í séreignarsjóð.

Kynntu þér málin. Gerðu valið að þínu sigurmerki í framtíðinni.
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Í nóvember sl. fór þrjátíu manna hópur 
kennara við Grunnskólann á Egilsstöðum og 
Eiðum til fundar við kennara og nemendur 
í Helsingjaborg í Svíþjóð. Helsingjaborg er 
hundrað og fimmtíu þúsund manna borg við 
Eyrarsund og eru skólayfirvöld þar í fremstu 
röð hvað varðar einstaklingsmiðað nám, en 
skólar borgarinnar hafa unnið að því verkefni 
í þrettán ár.

Alls kynntu kennararnir frá Íslandi sér sex 
sænska skóla og var skipt í þrjá hópa eftir 
aldri nemendanna sem þeir heimsóttu. Hver 
hópur fór í tvo skóla og dvaldi heilan skóladag 
í hvorum þeirra. Kennurum gafst færi á að 
ræða við nemendur, kennara og stjórnendur 
í skólunum og fylgjast með daglegu 
skólastarfi. Í lok hvers heimsóknardags hittist 
allur hópurinn í ráðhúsi Helsingjaborgar 
með starfsfólki skólayfirvalda. Þar var kynnt 
skólaþróun síðustu ára og stefnumörkun 
borgarinnar, auk þess sem spurningum 
var svarað. Fjórir þættir skólastarfsins voru 
einkum rannsakaðir í þessari heimsókn, 
en þeir eru einstaklingsmiðað nám, feril-
möppur nemenda, teymisvinna kennara og 
þemanám. 

Einstaklingsmiðað nám
Í öllum skólunum er unnið með ein-
staklingsbundin markmið nemenda sem 
þeir setja sér í samráði við foreldra og 
kennara. Markmiðin eru til umræðu í 
foreldraviðtölum tvisvar til þrisvar sinnum 
á ári. Hver nemandi setur sér tvö til þrjú 
markmið á önn og kennarinn aðstoðar svo 
við að skipta þeim niður í undirmarkmið. 
Markmið nemenda eru mismunandi, 
félagsleg, hegðunarleg og námsleg, og þau 

eru mjög sýnileg á skólaborðum, uppi á 
veggjum og í leiðarbókum sem nemendur 
halda. Nemendur eru einnig sjálfir mjög 
meðvitaðir um markmið sín og ígrunda 
vikulega í leiðarbók hvernig þeim hafi 
gengið að nálgast þau. Í nokkrum skólum 
nota nemendur marglita hatta Edwards 
de Bonos (sjá mynd) til þess að aðstoða 
sig við að ígrunda. Hattarnir eru einnig 
notaðir í annarri vinnu, eins og við að rýna í 
blaðagreinar. Það sem vakti athygli okkar var 
að engin áhersla virtist lögð á að duglegir 
nemendur færu hraðar yfir námsefnið og 
styttu þannig grunnskólagöngu sína. Meiri 
áhersla var lögð á að leggja fyrir nemendur 
misþung verkefni í sama viðfangsefni. 

Ferilmöppur nemenda
Ætlast er til þess að allir nemendur í Hels-
ingjborg eigi ferilmöppur um nám sitt og 
skólagöngu. Skólarnir sem íslenski hópurinn 
heimsótti voru mislangt komnir í vinnu við 
að innleiða og þróa möppurnar. Hópur 
stjórnenda og kennara hafði heimsótt skóla á 
Nýja Sjálandi nokkrum árum áður til þess að 
kynna sér sérstaklega ferilmöppur og notkun 
þeirra, auk einstaklingsmiðunar. Möppurnar 
eru mikið notaðar í sumum skólanna og 
mikil vinna hefur verið lögð í ýmiss konar 
matsgögn, svo sem sóknarkvarða, marklista, 
sjálfsmat og fleira. Annars staðar er vinnan 
auðsjáanlega ekki jafn langt á veg komin. 
Nemendur setja ýmis persónuleg verkefni 
í möppurnar sem gefa upplýsingar um þá 
sjálfa, hvað þeim þykir gaman að gera og 
fleira í þeim dúr. Einnig eru snældur og 
myndbönd hluti af  sumum möppunum. Það 
vakti athygli okkar að í ferilmöppunum voru 

ekki ljósmyndir af  nemendum og lítið af  
skapandi verkefnum. Mest var af  skriflegum 
verkefnum, ýmiss konar matsverkefnum og 
matslistum. 

Teymiskennsla
Eitt af  því sem við höfðum sérstakan áhuga 
á að skoða var teymisvinna kennara. Nokkrir 
af  þeim skólum sem við heimsóttum höfðu 
tekið þátt í þróunarverkefni frá árinu 2000 um 
að leggja hefðbundnar stundaskrár á hilluna. 
Þess í stað var tekin upp teymiskennsla. Þrír 
til fjórir kennarar kenna hverjum árgangi 
(40-60 börnum). Þeir mynda teymi um 
nemendahópinn og taka ábyrgð á kennslu 

Fjárhæð fylgir hverjum nemanda

LJósmyndir frá höfundum

Kennarar við Grunnskólann á Egilsstöðum og Eiðum heimsækja skóla í Helsingjaborg og 

kynnast marglitum höttum, ferilmöppum og frímínútum sem eru teknar þegar hentar.

Í öllum aðstæðum er hægt að beita 
mismunandi sjónarhornum og ýmiss 
konar nálgun. Edward de Bono þróaði 
aðferð sem hann kallaði „sex hattar 
hugsunar“ til að auðvelda fólki að þjálfa 
með sér ýmsar aðferðir til að fást við 
hlutina. Græni hatturinn er til að mynda 
hattur skapandi hugsunar og sá svarti 
er táknmynd fyrir að íhuga hindranir og 
takmarkanir.
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allra námsgreina nema smíða, tónmenntar 
og sums staðar íþrótta. Hvert teymi sér 
um að skipuleggja stundaskrá sem gildir 
í að minnsta kosti tvær vikur í senn. Einn 
úr teyminu er umsjónarkennari nemenda. 
Ekki er talað um bekkjardeildir heldur lítur 
allur hópurinn á sig sem einn bekk og eina 
heild. Í kjölfar þessara breytinga var hætt 
að ganga út frá viðmiðunarstundaskrá og 
þess í stað miðað við heildarstundafjölda 
nemenda frá 1.-9. bekk (sambærilegt við 
2.-10. bekk hérlendis). Við upplifðum að 
þetta fyrirkomulag skapaði rólegheit og 
samfellu í kennslu og skóladegi nemenda. 
Ekki var hringt á milli tíma eða í frímínútur. 
Frímínútur voru teknar þegar hentaði og 
var einn kennaranna ávallt með bekknum 
í frímínútum, matartímum og stundum 
í sérgreinatímum; íþróttum, tónmennt 
eða smíðum. Ekki var neitt tiltekið hlutfall 
kennara á nemendahóp heldur var það 
ákvörðun skólastjóra hversu vel hver 
árgangur var mannaður. 

Þemanám
Í nokkrum af  skólunum var kennslan skipu-
lögð í um það bil fjögurra til sex vikna 
þemum. Sums staðar gátu nemendur 
eða fulltrúar þeirra í bekkjarráðum haft 
áhrif  á hvaða þemu voru valin og útfærslu 
þeirra að einhverju leyti. Þemu voru af  
ýmsum toga, allt frá sænska réttarfarinu 
til grískra stærðfræðinga, og útfærslan var 

Markmið nemenda eru mjög sýnileg, svo sem á 
skólaborðum, uppi á veggjum og í leiðarbókum 
sem þeir halda. Nemendur eru einnig sjálfir mjög 
meðvitaðir um markmið sín og ígrunda vikulega í 
leiðarbók hvernig þeim hafi gengið að nálgast þau.
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mismunandi eftir skólum. Hvert þema fól 
í sér tiltekin skylduverkefni en einnig var 
svigrúm fyrir einstaklingsbundin valverkefni. 
Oft voru próf  hluti af  þemanu hjá eldri 
nemendum en því lauk alltaf  með sýningu 
eða lokauppgjöri. Nemendur virtust yfirleitt 
áhugasamir og lögðu sig fram við vinnuna. 
Þrátt fyrir að aðalumgjörð kennslunnar 
væri þemanám voru grunngreinar, svo sem 
stærðfræði, kenndar í sumum tilvikum jafnt 
og þétt yfir skólaárið. 

Umhverfi skólanna í Helsingjaborg er að 
nokkru leyti ólíkt því sem algengast er hér 
á landi. Foreldrar hafa frjálst val um skóla 

fyrir börn sín. Samkeppni er um nemendur 
þar sem tiltekin fjárhæð fylgir hverjum 
nemanda. Skólarnir sjá sér því hag í að 
halda í og laða að sem flesta nemendur. 
Þetta hefur meðal annars haft í för með 
sér að skólarnir leggja talsvert upp úr 
því að skapa sér sérstöðu með sérhæfðu 
námsframboði. Til dæmis heimsótti íslenski 
kennarahópurinn skóla þar sem sérstök 
áhersla var lögð á tónlist og fótbolta fyrir 
nemendur á unglingastigi. Nemendur sem 
hafa sérstakan áhuga á tónlist eða fótbolta 
sækjast eftir að komast í skólann. Eftirspurn 
er mikil og komast færri að en vilja. Þessi 

skóli hefur nokkuð hátt hlutfall nemenda af  
erlendum uppruna og kom fram að sú leið 
að sérhæfa námsframboðið með þessum 
hætti hefði meðal annars verið farin til 
að laða að fleiri nemendur með sænsku 
að móðurmáli og stuðla þannig að því að 
samsetning nemendahópsins endurspeglaði 
samfélagið. Í öðru tilfelli hafði skóli stofnað 
litla Montessorideild innan skólans til þess 
að bregðast við nemendafækkun sem orðið 
hafði í kjölfar stofnunar Montessoriskóla í 
hverfinu. Sá skóli var ekki lengur starfsræktur 
en Montessorideildin var enn til staðar. 

Helsingjaborg er nokkuð fjölþjóðleg og 
þar býr töluvert af  innflytjendum. Fram kom í  
máli skólastjórnenda að það væri áhyggjuefni 
hversu mikil aðgreining endurspeglaðist í 
skólunum milli nemenda með sænsku að 
móðurmáli og innflytjenda. Í þeim skólum 
sem við heimsóttum var mjög lágt hlutfall 
innflytjenda, að þeim skóla undanskildum 
sem nefndur er hér að framan. Samkvæmt 
upplýsingum frá skólayfirvöldum eru einnig 
skólar í borginni þar sem hlutfall innflytjenda 
er um 80%. 

Það vakti athygli okkar að lítið var um 
nemendur með miklar sjáanlegar sérþarfir. 
Þó svo að opinber stefna sé nám án 
aðgreiningar sækja flestir nemendur með 
miklar sérþarfir sérskóla. Sama á við um 
nemendur með mikla hegðunarörðugleika. 
Þeir sækja í mörgum tilfellum sérskóla, að 
minnsta kosti tímabundið. 

Ferðin var í heild mjög lærdómsrík og 
gagnleg og frábærlega vel skipulögð af  
undirbúningsnefnd kennara og skóla-yfir-
völdum í Helsingjaborg.

 
Ruth Magnúsdóttir og 
Sigurbjörg Hvönn Kristjánsdóttir
Höfundar eru kennarar við Grunnskólann á 
Egilsstöðum og Eiðum.

Nemendur sem hafa sérstakan áhuga á tónlist eða fótbolta 
sækjast eftir að komast í skólann. Eftirspurn er mikil og 
komast færri að en vilja.
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Mikill og vaxandi áhugi er meðal kennara 
á svokölluðum starfendarannsóknum 
(action research). Samtök um skólaþróun 
stóðu fyrir hundrað og fjörutíu manna 
ráðstefnu um þetta efni í Borgarholtsskóla 
í aprílbyrjun á þessu ári, þar voru flutt sex 
erindi um starfendarannsóknir, tvö almenn 
inngangserindi og fjögur erindi þar sem 
kennarar lýstu starfendarannsóknum 
sínum. Ráðstefnan bar heitið Að rjúfa 
einangrun kennara og þar talaði meðal 
annarra enska fræðikonan Jean McNiff 
sem hefur látið mikið að sér kveða á 
þessu sviði og komið hingað til lands til 
að leiðbeina kennarahópum á grunn- og 
framhaldsskólastigi. Kennarar í Mennta-
skólanum við Sund eru í hópi þeirra sem 
stunda rannsóknir á eigin starfi og starfs-
kenningum á grundvelli þessarar hug-
mynda- og aðferðafræði og með skólaþróun 
að markmiði en ráðgjafi þeirra er Hafþór 
Guðjónsson dósent.

Jean McNiff  hefur líka starfað með kennurum 
í MS og hún bauð m.a. kennarahópnum að 
kynna rannsóknir sínar á ráðstefnu sem 
haldin var í London í fyrra. Þess má geta að 
í næsta tölublaði Skólavörðunnar er fjallað 
ítarlegar um ráðstefnuna og birt stutt viðtal 
við Jean McNiff  en að þessu sinni beinum 
við sjónum að nýlegri grein Hafþórs í Netlu, 
Starfendarannsóknir í Menntaskólanum við 
Sund.

„Starfendarannsókn er hugtak sem 
bendir á praktíska leið fyrir þig að rýna í 
eigin starfshætti í því augnamiði að kanna 
hvort þeir séu eins og þú vildir hafa þá,“ 
segir Hafþór Guðjónsson í grein sinni í 
Netlu. Þar lýsir hann starfendarannsóknum 
og þá sérstaklega rannsóknum kennara 
og stjórnenda við Menntaskólann við 
Sund ásamt því að ræða skilgreiningar á 
starfendarannsóknum og segja frá ástralska 
skólaþróunarverkefninu PEEL sem byggist á 
þeirri hugmyndafræði. „Grunnhugmyndin er 
að læra í starfi,“ segir Hafþór, „að taka til 
athugunar reynslu sem maður verður fyrir og 
þá með þeim ásetningi að átta sig betur á því 
sem maður er að gera og hvaða afleiðingar 
gerðir manns hafa. Starfendarannsóknir hafa 
verið að hasla sér völl í skólum. Kennarar 
sem taka þátt í þeim beina athyglinni að 
eigin starfsháttum og áhrifum þeirra á 
nemendur. Þeir taka til athugunar ákveðna 
og afmarkaða þætti í starfinu, prófa nýjar 
leiðir og kanna hvernig til tekst. Lykilatriðið 
er alltaf  skráning og gagnasöfnun, að maður 
skrái það sem gerist og afli gagna um 
það sem maður er að gera og hafi þannig 
eitthvað í höndunum til að greina og ræða 

um við aðra. Í skólum er algengt að kennarar 
starfi saman að slíkum rannsóknum og 
hittist reglulega til að fara yfir gögn sem þeir 
hafa aflað. Í slíkum hópum gefst fólki líka 
tækifæri til að læra hvert af  öðru og þróa 
þannig hugmyndir sínar og hugsun, bæði 
sem rannsakendur og kennarar.“

Í greinarlok segir Hafþór meðal annars: 
„Það sem er nýtt hér er skráningin og 
gagnasöfnunin. Þátttakendur í rannsóknar-
hópnum í MS eru ekki aðeins að prófa eitt og 
annað heldur gera þeir sér líka far um að skrá 
það sem þeir upplifðu og afla gagna með 
skipulögðum hætti: Flestir halda dagbók, 
aðrir láta sér nægja minnispunkta, sumir 
nota spurningalista, aðrir hljóðrita viðtöl 
við nemendur, enn aðrir taka ljósmyndir eða 
notast við myndbandsupptökur. Aðalatriðið 
er þetta: starfsfólkið eignast gögn um eigið 
starf, gögn til að rýna í og ræða um við aðra, 

Starfendarannsóknir í Menntaskólanum við Sund

Glæra frá fyrirlestri Hafþórs Guðjónssonar á 
ráðstefnunni Að rjúfa einangrun kennara sem 
haldin var í Borgarholtsskóla í apríl sl.

Hjördís Þorgeirsdóttir konrektor MS hefur skrifað skýrslu um þróunarstarfið sem 

hægt er að lesa á vef skólans, msund.is. Þau Hjördís og Hafþór héldu bæði tölu á 

ráðstefnunni og í lok hennar var stofnað nýtt félag í menntarannsóknageiranum, 

Félag um menntarannsóknir.

Netla: netla.khi.is
Jean Mc Niff:  www.jeanmniff.com
Menntaskólinn við Sund: msund.is
Samtök um skólaþróun: www.skolathroun.is
Borgarholtsskóli: bhs.is

gögn til að byggja á þegar kemur að því að 
skipuleggja eða endurskipuleggja starfið. 
Það sem háir einkum þróun kennara-
stéttarinnar til aukinnar fagmennsku er 
skortur á skráningu, að það sem gert er, 
til dæmis í skólastofu, sé að einhverju 
marki og á einhvern hátt skráð þannig að 
starfsþekking skólafólks verði sýnileg, bæði 
þeim sem í hlut eiga og öðrum, til dæmis 
nýjum kennurum.“ Lesið greinina í heild á  
netla.khi.is

keg
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Hvassaleitisskóli er nýlega skriðinn á 
fimmtugsaldurinn en ekki er annað að sjá 
en hann beri aldurinn vel. Í skólanum er 
bullandi þróunarstarf í gangi að frumkvæði 
skólastjórnenda, þeirra Þórunnar Kristins-
dóttur aðstoðarskólastjóra og Péturs 
Orra Þórðarsonar skólastjóra, sem hafa 
átt farsælt samstarf síðastliðin fimmtán 
ár. Í Hvassaleitisskóla er lögð áhersla á 
greinabundna kennslu og greinabundið 
nám frá upphafi skólagöngu.

Stefnan er nokkuð umdeild hérlendis og því 
skyldi maður ætla að einhverjir árekstrar 
yrðu. Þeir hafa þó hvorki verið margir né 
stórir að mati Þórunnar og Péturs Orra og 
nú er svo komið að þó nokkrir skólar hafa 
sýnt stefnunni áhuga og eru ýmist búnir eða 
í þann mund að taka hana upp.

„Við einblínum á faglega þáttinn,“ segja 
þau Þórunn og Pétur Orri þegar Skólavarðan 
tekur hús á þeim laust fyrir sumarleyfi, „og 
látum aðra sjá um hitt, eins og til dæmis 
matartilbúning og þrif. Þetta gefst mjög 
vel.“

Menntasvið lét meta skólastarfið í Hvassa-
leitisskóla í febrúar á þessu ári og kom 
matsskýrslan út í mars. Sex til átta skólar 
eru metnir árlega af  starfsmönnum sviðsins 
og kemur það mat til viðbótar sjálfsmati 
skólanna. Skýrsla menntasviðs er birt á 
forsíðu skólavefjarins, hvassaleitisskoli.is. 
Sömuleiðis er þar að finna matsskýrslu frá 
skólaþróunarsviði kennaradeildar Háskólans 
á Akureyri sem kom út í febrúar 2007 og 
unnin var að beiðni Hvassaleitisskóla eftir 
þriggja mánaða reynslutíma greinabundnu 
kennslunnar. „Við köllum eftir umræðu 
um það sem við erum að gera og lítum 
á matsvinnu utanaðkomandi aðila sem 
hjálpartæki í okkar starfi,“ segja þau 
Þórunn og Pétur Orri. „Það sem er neikvætt 
í skýrslunum er ráð til okkar um hvað þurfi 
að bæta.“ Báðar skýrslurnar eru töluvert 
jákvæðar í garð þess umbótastarfs sem 
fram fer í Hvassaleitisskóla.

Í matsskýrslu menntasviðs segir í SVÓT 
greiningu (eða öllu heldur SVÖT greiningu þar sem 

ógnunum hefur verið skipt út fyrir ögranir, innskot keg):

„Styrkleikar: Góður árangur nemenda. 
Ánægt starfsfólk sem vinnur faglegt starf  
og beitir fjölbreyttum kennsluháttum. 
Metnaðarfull stefnumótun. 
Veikleikar: Styrkja þarf  upplýsingagjöf  til 
foreldra og þátttöku þeirra í skólastarfinu. 
Hvernig tekið er á alvarlegum hegðunarmálum 
og einelti. 
Ögranir: Skólinn er lítill og nemendur fáir 
sem hefur áhrif  á möguleika á fjölbreyttu 
vali og fjölbreyttu félagsstarfi.
Tækifæri: Jákvæðir nemendur, foreldrar sem 

styðja við skólann. Lítill skóli sem auðveldar 
samskipti nemenda og starfsfólks. Þróun 
á framkvæmd stefnumótunar um nám við 
hæfi og einstaklingsmiðað námsmat.“ 

Í samantekt ábendinga í þessari skýrslu 
kom fram að árangur nemenda í lestri í 2. 
bekk væri marktækt betri en meðalárangur í 
grunnskólum Reykjavíkur. Sömuleiðis kemur 
fram góður árangur í stærðfræðiskimun. 
Pétur Orri benti á að Hvassaleitisskóli 
stæði framarlega í náttúrufræði sem PISA 
rannsóknir hefðu sýnt að væri almennt veikur 
hlekkur í íslensku grunnskólastarfi. Hann og 
Þórunn segja ljóst að greinabundin kennsla 
og nám styrki náttúrufræði vegna þess að 
hún líði ella gjarnan fyrir það að kennarar 

sem hafa takmarkaðan áhuga og/eða litla 
þekkingu á náttúruvísindum séu skikkaðir til 
að kenna þau. 

Í samantekt í skýrslu skólaþróunarsviðs HA 
segir meðal annars:

„Þátttakendur í öllum rýnihópum töluðu 
almennt um að lengri námslotur gæfu meira 
svigrúm til fjölbreyttra kennsluhátta … þeim 
fyndist tíminn nýtast betur í skólanum 
og þeir fengju fleiri tækifæri til að vinna 
margvísleg verkefni tengd viðfangsefninu 
hverju sinni. Nemendur voru einnig ánægðir 
með að hið nýja fyrirkomulag auðveldaði 
heimanám, það væri minna vegna þess að 
færri fög væru kennd á dag og þeir næðu 

Gaman í vinnunni!

Þórunn og Pétur Orri

Ljósmyndir: keg og Jón svavarsson
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oftar að klára verkefni í skólanum.
Foreldrar eldri nemenda voru ánægðir 

með að heimanám væri minna hjá þeim 
en foreldrar yngri barna lýstu óöryggi með 
nýfengna ábyrgð á skipulagi og áætlanagerð 
í heimanámi og töluðu um að auka þyrfti 
upplýsingar og endurgjöf  frá skóla varðandi 
þennan þátt. Foreldrar vilja gjarnan sjá að 
námið verði minna námsbókamiðað en það 
er. Þeir vilja einnig að lögð verði meiri áhersla 
á félagslega og listræna færni nemenda, 
hreyfingu og tjáningu …

Að mati kennara hefur greinabundin 
kennsla bæði kosti og galla í för með sér. 
Minnst breyting hefur orðið á högum kennara 
eldri barna en kennarar yngri barna sögðust 
finna mikinn mun. Þeim þætti m.a. erfiðara 
að samþætta námsgreinar nú en áður, en 
námsefni fyrir yngri börn er oft byggt upp 
með samþættingu námsgreina í huga. 
Kennurum finnst að mörgu leyti þægilegt að 
hafa eigin stofu og geta einbeitt sér að einu 
fagi en segjast finna fyrir einangrun í starfi 
þegar enginn annar kennari kennir sama 
fag og þeir og lítið svigrúm hefur gefist til 
samvinnu greinakennara. Að mati kennara 
eru meiri líkur á að farið sé dýpra í efni 
námsgreinar þar sem kennarar sérhæfa sig 
í henni og þar sem þeir eru faglega sterkir 
í greininni ættu þeir að eiga auðveldara 
með að hjálpa nemendum að vinna á sínum 
hraða.

Nú er minna samband milli umsjónar-
kennara og nemenda en áður og hafa nem-
endur nú að jafnaði fleiri kennara en áður. 
Þátttakendur töldu að þetta fyrirkomulag 
gæti falið í sér bæði kosti og ókosti. Kostirnir 
væru þeir að nemendur einangruðust ekki 
hjá einum kennara og fleiri kennarar kæmu 
að erfiðum málum en ókostirnir væru hins 

vegar þeir að skortur væri á yfirsýn og 
utanumhaldi kennara og nemendur gætu 
komist undan ábyrgð og þátttöku með því 
að fara mikið á milli kennara. Einnig gæfist 
minni tími til umræðna og samskipta. “ Þess 
má geta að þegar skýrslan var unnin var 
skólastarf  samkvæmt nýrri skipan einungis 
nokkurra mánaða. Að sögn Þórunnar segjast 
kennarar nú almennt hafa þjálfað með sér 
samvinnu og aðra starfshætti sem gera þessa 
hluti auðveldari. Undir lok skólaársins nú í 
vor skráði Kennararáð hjá sér eftirfarandi: 
Breytingar á kennslufyrirkomulagi í skóla-
num hafa að okkar mati leitt til betri og 
skilvirkari kennslu og bætt skólastarfið fyrir 
bæði nemendur sem og kennara.

Áttatíu mínútna lotur
Á þriðja hundrað nemendur í 1. – 10. bekk 
ganga í Hvassaleitisskóla og væsir ekki um 
þá, sérstaklega ekki eftir að fjórða áfanga 
skólabyggingarinnar lauk en þessi nýjasti 
hluti hússins var tekinn í notkun árið 2000. 
Stofur eru rúmgóðar og kennarar hafa 
aðstöðu til að geyma öll sín kennslugögn 
í eigin stofu. Hver kennari sinnir einu eða 
í mesta lagi tveimur fögum og kennir 
ýmist hluta nemenda eða þeim öllum 
eftir því hversu umfangsmikil greinin er á 
stundaskrá. Greinabundna námið tekur mið 
af  fjölbreyttum kennsluháttum, samvinnu 
nemenda og einstaklingsmiðuðu námi og 
fellur því vel að skólastefnu Reykjavíkur. 
Vellíðan – agi – árangur eru einkunnarorð 
skólans. 

Stundaskráin er skipulögð í áttatíu 
mínútna lotum og nemendur þurfa ekki að 
skipta um stofu nema þrisvar yfir daginn. 
Hver kennari ber ábyrgð á sinni stofu og 
faggrein. Sex ára bekkir færa sig á milli stofa 

í kjarnagreinum að vali kennara og eru með 
tvær samliggjandi stofur. Allir nemendur eiga 
heimastofu og fara svo á milli faggreinastofa. 
Kennarinn nær í nemendur sína út í frí-
mínútur og fer með að heimastofunni til að 
sækja það sem með þarf. Hann fylgir þeim 
svo í nýju stofuna og þetta fyrirkomulag 
gildur út sjöunda bekk en frá og með þeim 
áttunda er ætlast til að nemendur beri sjálfir 
ábyrgð á þessu. „Breytingaferlið hófst árið 
2000,“ segir Pétur Orri, „þegar Reykja-
víkurborg ákvað að einstaklingsmiðun náms 
með teymisvinnu skyldi sett í forgrunn í 
grunnskólum Reykjavíkur. „Við Þórunn fórum 
að líta í kringum okkur og leita að góðum 
leiðum til að vinna samkvæmt skólastefnu 
Reykjavíkur. Við heimsóttum marga skóla 
og sáum margt bæði gott og slæmt en 
það sem við vorum ósátt við var að okkur 
fannst skólastarfið víða ekki nógu markvisst. 
Stefna menntasviðs náði ekki fram að 
ganga. Við tókum eftir því að í teymisvinnu 
virtust kennarar oft setja eitt fag á oddinn 
og vinna með það hverju sinni. Við Þórunn 
ræddum þetta og hún stakk upp á því að við 
prófuðum faggreinakennslu sem hún hafði 
nokkra reynslu af  úr Álftamýrarskóla.“ „Þar 
var reyndar stuðst við lárétt líkan,“ bætir 
Þórunn við, „og einstaklingsmiðunin rak sig 
alltaf  á vegg. Við ákváðum því að taka upp 
lóðrétta líkanið.“

Allir fengu það sem þeir vildu kenna
Skólastjórnendur í Hvassaleitisskóla fengu 
þegar fram liðu stundir þróunarstyrk til að 
innleiða fjölbreytta kennsluhætti og Ingvar 
Sigurgeirsson prófessor í KHÍ var fenginn 
til að halda námskeið fyrir kennarahópinn. 
Jafnframt lögðu Pétur Orri og Þórunn 
árlega fyrir fé á tímabilinu 2000-2006 til 
að geta mætt þeim kostnaði sem breyttir 
kennsluhættir myndu hafa í för með sér. 
Sparnaðinum náðu þau fram með því að 
kaupa þrif  og mat annars staðar frá og vera 
ekki með deildarstjóra, auk minni sparnaðar 
í öðrum þáttum.

„Árið 2005 var því fylgt stíft eftir af  borg-
inni að stjórnendur grunnskóla í Reykjavík 

Við köllum eftir umræðu um það 
sem við erum að gera og lítum 
á matsvinnu utanaðkomandi 
aðila sem hjálpartæki í okkar 
starfi. Það sem er neikvætt í 
skýrslunum er ráð til okkar um 
hvað þurfi að bæta.

Að mati kennara eru meiri líkur á að farið sé dýpra í efni 
námsgreinar þar sem kennarar sérhæfa sig í henni og þar sem 
þeir eru faglega sterkir í greininni ættu þeir að eiga auðveldara 
með að hjálpa nemendum að vinna á sínum hraða.
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breyttu kennsluháttum,“ segir Pétur Orri, 
„en 2003 og 2004 sátu stjórnendur og milli-
stjórnendur grunnskóla í borginni ítarleg 
námskeið um einstaklingsmiðað nám sem 
þáverandi fræðslustjóri Reykjavíkur, Gerður 
G. Óskarsdóttir, lagði mikla áherslu á og 
hefur verið í deiglunni æ síðan. Ólafur H. 
Jóhannsson aðjúnkt í Kennaraháskólanum 
fór fyrir þeim vinnuhópi stjórnenda sem við 
Þórunn sátum í í kjölfar námskeiðsins og 
hann hvatti okkur ötullega.“

Þórunn upplýsir að vatnaskil hafi orðið 
með mjög mikilvægum foreldrafundi sem 
haldinn var nærri mánaðamótum janúar 
–febrúar árið 2006. „Við héldum þennan 
fund með foreldrum barna í hverfinu en 
kennarar voru þá enn mjög tvístígandi eins 
og skiljanlegt er í breytingaferli. Foreldrar 
komu ekki með neinar mótbárur og studdu 
okkur í þessu, það eina sem þeir nefndu 
var að þeir vildu að það væri tryggt að 
bekkir fengju að halda sér,“ segir Þórunn. 
„Starfsmannaviðtöl voru í gangi um svipað 
leyti. Við höfðum sent út starfsóskalista til 
kennara fyrir áramót eins og alltaf  er gert og 
svo vel vildi til að við gátum látið alla okkar 
kennara fá þau fög sem þeir óskuðu eftir 
að kenna samkvæmt nýrri skipan. Það jók 
auðvitað stuðning við áformin.“

Aðspurð hvort ekki hafi reynst erfitt að 
koma á greinabundinni kennslu þegar hluti 
skólasamfélagsins var á móti því og þar með 
taldir sumir kennaranna í Hvassaleitisskóla 
svara Pétur Orri og Þórunn því játandi. 
„Samstarf  okkar Þórunnar var ómetanlegt í 
þessu eins og öðru,“ segir Pétur Orri. „Ef  
annað okkar hefði sýnt smáeftirgjöf  þá hefði 
þetta ekki gengið upp! Kennarar mættu svo 
tilbúnir í slaginn haustið 2006. Þetta er 
hörkulið og kennarahópurinn í heild er mjög 
vaxandi í þessari hugsun. Þeir sýna það jafnt 
í verki og viðhorfum að þeir hafa hug á að 
fylgja þessu eftir.“

Lítið álag á kennurum
Í könnun menntasviðs kemur fram að af  reyk-
vískum skólum er álag á kennurum minnst 
í Hvassaleitisskóla. „Það er ómetanlegt að 

fá svona mat því umræður okkar starfs-
mannanna verða miklu markvissari,“ segir 
Þórunn. „Allir verða smám saman sann-
færðari um að svona vilji þeir vinna.“ En 
af  hverju er minna álag? spyr blaðamaður. 
„Meðal annars vegna þess að kennarinn er að 
vinna það sem hann hefur áhuga á og kann,“ 
svarar Pétur Orri. „Svo fengu kennararnir 
það sem þeir vildu þegar við byrjuðum, 
peningasparnaðurinn var til þess gerður. Við 
sögðum við þá: Þið fáið allt sem þið þurfið 
til þess að byggja upp ykkar fag, hvort sem 
það eru skjávarpar, smásjár, fartölvur eða 
eitthvað annað. Við höfum hingað til aldrei 
sagt nei. Íslenskukennararnir báðu um 
og fengu ræðupúlt svo dæmi sé tekið og 
púltin hafa borið svo mikinn árangur að það 
nálgast að vera bylting. Nemendur koma 
miklu meira fram og ávarpa fjöldann og eru 
ófeimnari við það.“

Þórunn bætir við að kennari sem hafi 
sérstakan áhuga á því sem hann kenni 
undirbúi sig betur. Það minnki álag og bæti 
kennslu. „Við sjáum þetta nú þegar. Svo ýta 
líka tvær samfelldar kennslustundir undir 
fjölbreytta kennsluhætti,“ segir hún. „Aginn 
batnar,“ bætir Pétur Orri við, „og börnin 
verða að mörgu leyti opnari, þau fá hvatningu 
til að læra á sínum forsendum, kynnast fleiri 
kennurum og verða gagnrýnni á kennsluna.“ 
„Umgengni og hegðun hefur hvort tveggja 
tekið framförum“, segir Þórunn og þetta 
reynir á skipulagsfærni hvers og eins. Þá 
eflir það félagsfærni að fara á milli og sitja 
hjá mörgum öðrum nemendum.“

Markmiðaðri símenntun
Nýja skólastefnan í Hvassaleitisskóla hefur 
að sögn skólastjórnenda sem innleiddu 
hana margar jákvæðar hliðar eins og 
komið hefur fram. Símenntun er það sem 
þau Pétur Orri og Þórunn nefna næst til 
sögunnar. „Kennarar hafa meira frumkvæði 
að því að sækja sér símenntun,“ segir Pétur 
Orri. „Hér áður fyrr var þeim sagt að fara á 
þetta námskeiðið eða hitt en nú koma þeir 
og segja að það sé brýnt að þeir komist á til-
tekin námskeið. Um leið og kennarar 
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Kennari sem hefur sérstakan 
áhuga á því fagi sem hann 
kennir undirbýr sig betur en sá 
sem hefur það ekki. Þá ávinnst 
tvennt, kennslan er betri og 
minna álag á kennaranum.

mennta sig á þennan hátt verður kennslan 
líka skilvirkari. Í gamla bekkjarkennara 
kerfinu var kennt eftir miðjunni. Núorðið fá 
nemendur frekar verkefni við hæfi.“

„Áður en við tókum þetta upp voru 
kennarar almennt á þeirri skoðun að þeir 
ástunduðu fjölbreytta kennsluhætti,“ segir 
Þórunn. „En fjölbreytnin fólst oft í því að vera 
með margar bækur. Núna sjáum bæði við 
og kennararnir raunverulega fjölbreytni.“ Að 
sögn Þórunnar og Péturs Orra er þemavinna 
tiltekin kennsluaðferð í fjölbreyttri flóru 
kennsluhátta og þeim finnst ekki ástæða til 
að miða allt skólastarf  við hana. Engu að 
síður er boðið upp á þemavinnu í fjórar vikur 
alls á skólaárinu í Hvassaleitisskóla, tvær fyrir 
jól og tvær eftir jól. „Það er skemmtilegt að 
brjóta upp starfið með þessum hætti,“ segir 
Pétur Orri, „en við aðhyllumst greinabundna 
námið sem aðalstefnu og teljum að ef  við 
eigum að kenna samkvæmt aðalnámskrá 
þá náum við ekki betri árangri en með þeirri 
aðferð.

Frumkvæði kennara eykst á öllum 
sviðum og við þurfum ekki lengur að ýta 
að kennurum ýmsu sem við þurftum áður, 
áhugi þeirra og öryggi eykst og reyndar ekki 
bara hjá kennurum heldur líka foreldrum. 
Þeir síðartöldu gera auknar kröfur til hvers 
kennara og það er jákvætt. Svo má nefna að 
kennarar finna fyrir auknu öryggi þegar þeir 
þurfa að ræða óviðunandi hegðun nemenda. 
Þeir eru allir með marga kennara og foreldrar 
geta ekki annað en hlustað ef  barnið þeirra 
hegðar sér svona hjá öllum kennurum, ekki 
bara einum. Ég veit að það eru ekki allir 
hrifnir af  okkar stefnu,“ segir Pétur Orri, 
„en mér finnst ekki vanþörf  á að staldra 
við og hugsa sinn gang nú þegar reykvískir 
skólar eru á niðurleið bæði samkvæmt PISA 
og niðurstöðum úr samræmdum prófum.“ 
Blaðamaður mótmælir því ekki og spyr 
skólastjórann og aðstoðarskólastjórann í 
lokin: Er gaman í vinnunni? „Já, mjög!“ segja 
þau bæði og brosa út að eyrum.

keg

GREINAbUNdIN KENNSLA OG NÁM
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Magnús Teitsson Garðaskóli Nám í íþróttakennslu í háskóla í Odense

Sigurveig Sigurðardóttir Skólaskrifstofa Akranes Nám í kynjafræði í HÍ

Birgir Svan Símonarson Hvammshús grunnsk. í Kópav. Nám í handmennt í Dansk Sljödlærerskole

Borghildur Sigurðardóttir Réttarholtsskóli Nám í fjölmenningu í KHÍ

Eyrún Ingibjartsdóttir Grunnskólinn í Hveragerði Nám í sérkennslu í KHÍ

Guðrún Guðnadóttir Lækjarskóli Nám í ýmsum námsgreinum í KHÍ

Guðrún Pétursdóttir Flúðaskóli Nám í stjórnun í KHÍ og Capacent (HÍ)

Signý Gísladóttir Hagaskóli Nám í stærðfræði í HÍ

Dóróþea G. Reimarsdóttir Dalvíkurskóli Nám til meistaraprófs í sérkennslu í HA

Ingibjörg Daníelsdóttir Varmalandsskóli Nám í náttúrufræði og útivist í KHÍ o.fl.

Eyjólfur Sturlaugsson Vallaskóli Nám í opinberri stjórnsýslu í HÍ

Gunnþórunn Jónsdóttir Hlíðaskóli Nám í ýmsum námsgreinum í KHÍ

Hrönn Bergþórsdóttir Setbergsskóli Nám í stjórnun menntastofnana í KHÍ

Ingibjörg Kjartansdóttir Korpuskóli Nám til meistaraprófs í íslensku í KHÍ

Kristjana Skúladóttir Melaskóli Nám í stærðfræði og náttúrufræði í KHÍ

Njáll Eiðsson Laugarnesskóli Nám í ýmsum námsgreinum í KHÍ

Ragnheiður Axelsdóttir Lágafellsskóli Nám til meistaraprófs í sérkennslu í KHÍ

Steinunn R. Hauksdóttir Seljaskóli Nám til meistaraprófs í sérkennslu í KHÍ

Eyrún Halla Skúladóttir Lundarskóli Nám í stjórnun skólastofnana í Kanada

Þórður Magnússon Hjallaskóli Nám til meistaraprófs í menntunarfræðum í KHÍ

Einar Ólafsson Fellaskóli Nám í náms- og starfsráðgjöf  í HÍ

Styrkþegar Heiti verkefnis Styrkur

Ása H Ragnarsdóttir og Rannveig Þorkelsdóttir Skapandi nám í gegnum leiklist 500,000 kr.

Fríða S. Haraldsd. og Margrét Sólmundard., Laugalækjaskóla Vefur um samþætt verkefni í upplýsingaveri 160,000 kr.

Rannveig Þorkelsdóttir, Háteigsskóla Ævintýrasmiðjan og leikum af  list - vefsíða 200,000 kr.

Guðmundur Finnbogason, Lauganesskóla Útieldhúsið 150,000 kr.

Halla Heimisdóttir, Varmárskóli Íþróttir fyrir alla 250,000 kr.

Guðmundur V. Gunnlaugsson, Lundarskóli Staða barna með ADHD í grunnskólum Akureyrar 800,000 kr.

Gunnar B. Jónsson og Hlín H. Pálsdóttir, Háteigsskóla Teymiskennsla og valsvæðavinna 200,000 kr.

Dagný Baldvinsd., Gunnar H.  Gunnarsson, Leifur H.  Leifsson, 
Lilja B.  Benónýsd., Vignir L.  Jónsson, Laugarnesskóla Friðarfræðsla 250,000 kr.

Guðrún Markúsd.,  Guðrún Sigurðard., Ingibjörg Eyþórsd., 
Úrsúla Junemann., Steinunn B. Geirdal, Þóranna Ólafsd. Heilbrigð sál í fögru umhverfi 150,000 kr.

Ásta Egilsdóttir, Gunnhildur Björnsdóttir, M. Eygló Karlsdóttir, 
Grundaskóla Varst þú til í gamla daga 500,000 kr.

Aðalheiður Hjálmarsd., Arnar Þorsteinsson, Elín Hallgrímsson, 
Jóhanna Björnsd., Sigmar Hjartarson, Ölduselsskóla Jafningjastuðningur í námi 100,000 kr.

Ásdís Gísladóttir, Hildur Eiríksdóttir, Kristín Axelsdóttir, 
Sigurlaug Arnarsdóttir, Álftamýrarskóla Marimba hljóðfæraleikur 100,000 kr.

Guðlaug E. Gunnarsdóttir og Hildur Karlsdóttir Uppeldis til ábyrgðar-síðari hluti 120,000 kr.

Ingibjörg M. Guðmundsdóttir, Árdís Jónsdóttir, Bolette Höeg, 
Þjórsárskóla Vistvernd í verki – heildstæð útikennsla 500,000 kr.

Elísabet Benónýsdóttir, Ragnheiður Stephens, Bryndís 
Svavarsdóttir

Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir, fjölgreindir og 
upplýsingatækni með notkun á snertitöflum á 21. öldinni 100,000 kr.

Grunnskólinn Ljósaborg, allir kennarar skólans Þróun námsmats í einstaklingsmiðuðum kennsluháttum 160,000 kr.

Inga Þ. Halldórsdóttir, Svava M. Ingvarsdóttir, Fríður 
Reynisdóttir, Borgarskóla Framtíðarspor 200,000 kr.

Samtals 4,440,000 kr.

Þróunarstyrkir FG og SÍ 2008-2009

Námslaun FG og SÍ 2008-2009
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Í grunnskólum 
Reykjavíkurborgar 

er unnið 
metnaðarfullt starf

Framsýni og forysta í skólastarfi 

Jafnréttisfræðsla  (36-40 stundir) 
Nám þar sem markmiðið er að þróa kennsluaðferðir í jafn-
réttisfræðslu í grunnskólum.  
Umsjón: Ólafur Páll Jónsson, Ásdís Olsen og fl.  
Tímabil: sept. 08 – maí 09. 
 
Ritun og lestur fyrir yngsta stig og miðstig (50 stundir) 
Skólastjóri og kennarar Ardleigh Green Junior School í  
Bretlandi kenna árangursríkar aðferðir skólans í lestri og ritun.  
Tímabil: 14. og 15. ágúst og fram á vorönn 2009. 

Byrjendakennsla í lestri (30 stundir) 
Fyrirlestrar og vinnustofur þar sem þátttakendur læra hagnýtar  
aðferðir til að efla málþroska og læsi. 
Tímabil: sept.-nóv. 2008. 
 
Læsi og lesskilningur fyrir miðstig og elsta stig  (40stundir) 
Aðferðir sem miða að því að efla lesskilning og færni í ritun og 
tjáningu. Kennarar frá Háskólanum á Akureyri.  
Tímabil: 11. og 12. ágúst og fram í nóv. 2008. 

Nánari upplýsingar veitir Nanna Kristín Christiansen, verkefnastjóri í síma 4117032 /nanna.christiansen@reykjavik.is. 
Allar upplýsingar um laus störf í grunnskólum Reykjavíkur eru á www.rvk.is 

Rík áhersla er lögð  
á símenntun og 

vellíðan starfsfólks

Námskeið á vegum Menntasviðs Reykjavíkur á skólaárinu 2008-2009 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýs-

ingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsemenn sem þú þarft að ná í. 

• Langar þig að leita nýrra leiða í skólastarfi?
• Hefur þú áhuga á lausnamiðaðri nemendavernd?

Við leitum að metnaðarfullum kennara í 100% stöðu
sem er tilbúinn til að þróa og móta nýtt verkefni.

Skólaselið í Keilufelli hóf starfsemi sína í byrjun febrúar
2008 og er samstarfsverkefni Menntasviðs,
Velferðarsviðs og ÍTR.  Skólaselið er tímabundið úrræði
fyrir nemendur utan heimaskóla og starfar í tengslum
við grunnskólana í Árbæ og Breiðholti. 

Menntunar og Hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og samstarfsvilji
• Góðir skipulagshæfileikar

Frekari upplýsingar um starfið
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkur og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 22. júní nk.
Umsækjandi getur skilað inn umsókn á
Þjónustumiðstöð Breiðholts, Álfabakka 12,
109 - Reykjavík, rafrænt á netfang Margrétar
eða sækja um á heimasíðu Reykjavíkurborgar
http: www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Margrét Sæberg deildarstjóri Skólaselsins
í síma 661 8220 eða með því að senda fyrirspurn
á margret.s.sigurdardottir@reykjavik.is 

Þjónustumiðstöð Breiðholts

Skólaselið Keilufelli - Kennarastaða
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Laugardaginn 7. júní sl. var haldin hátíð í Borgar-
leikhúsinu í tilefni af því að liðin eru hundrað ár frá 
setningu fyrstu fræðslulaga og stofnun Kennara-
skóla Íslands, síðar Kennaraháskóla Íslands. Allir 
félagsmenn KÍ voru boðnir velkomnir á hátíðina með 
boðsbréfi í tölvupósti. Í dagskránni var staldrað við 
hlutverk kennarans í fortíð og nútíð og skólans sem 
langt fram eftir síðustu öld var eina menntastofnun 
kennara á Íslandi.

Það voru leikararnir Halldóra Geirharðsdóttir og 
Bergur Þór Ingólfsson undir stjórn Þórs Tulinius sem 
mynduðu rammann um hátíðina og í einu orði sagt 
gekk allt upp, þétt og skemmtileg fléttudagskrá sem 
hvergi geigaði. Jafnframt voru á hátíðinni brautskráðir 
fyrstu og jafnframt síðustu doktorar við skólann 
og kjöri heiðursdoktora lýst. Ávörp fluttu Ólafur 
Ragnar Grímsson forseti Íslands, Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og Ólafur Proppé 
rektor Kennaraháskóla Íslands og kynnir var Svanhildur 
Kaaber.

Forsetinn dró upp flotta mynd af  lífinu á Íslandi í 
árdaga kennaramenntunar: „Þegar kennaraskólinn tók 
til starfa í útjaðri Reykjavíkur, umleikinn urð og grjóti, 
bar bærinn enn svipmót fátæktar og erfiðisvinnu. 
Áhrif  nýlenduherranna voru rík, danskur fáni bundinn 
í landslög. Fáeinar þúsundir bjuggu í bænum og voru 
enn að átta sig á að landsmenn höfðu nokkru fyrr fengið 
ráðherra úr eigin röðum. Samt var reglan áfram sú að 
Alþingi kom aðeins saman annað hvert ár, nokkrar vikur 
á miðju sumri. Byggðin kringum landið var ærið gisin, 
þorpin lítil, kaupstaðir fáir, flestir bjuggu upp til sveita; 
einangrunin hafði um aldir fjötrað athafnir og vonir 
fólksins. En þjóðin var að vakna til vitundar um nýja 
tíma, viljinn til framfara hafði herst í eldi baráttunnar 
fyrir auknum rétti; sjálfstæðið þó enn fjarlægur 
draumur. Umræðan um alþýðufræðslu hafði í áratugi 
verið á dagskrá þingsins en upp úr aldamótum og í 
kjölfar heimastjórnar var málið í höfn þótt vestfirskum 
þingmanni þætti að vísu hæpið að hafa kennaraskólann 
í Reykjavík; orðrétt „eins og bæjarbragurinn þar er 
orðinn“ – en Vestfirðingar hafa löngum verið tortryggnir 
á siðgæðið fyrir sunnan.“

Dagskráin hófst með nokkurs konar lifandi slides-
myndum þar sem leikararnir komu sér fyrir í stellingum 
eins og kennarar frá ýmsum tímabilum sögunnar 
og texti eða tónlist var leikin undir. Svo gekk á með 
ýmsu, kennslustundum, söngatriðum tónlistarfólks og 
ávörpum, gamni og alvöru, á víxl. Yndislegur skólakór 
Kársnesskóla, Auður Gunnarsdóttir sópran og Jónas 
Ingimundarson, Kristín Valsdóttir og kennaranemar 
með frábært rytmalag og fleira gott. Brot úr dagskránni 
er í máli og myndum hér á opnunni. Hátíðin var 
hápunkturinn á samstarfi KHÍ og KÍ í vetur um viðburði 
á afmælisárinu, svo sem útvarpsþáttaröð, sýning 
í Landsbókasafninu og margt fleira. Til hamingju 
kennarar!

keg

Afmælishátíð í Borgarleikhúsinu

Efri röð: Sigurður Pálsson, Guðrún Geirsdóttir og Rúnar Sigþórsson brautskráðust úr 
doktorsnámi 7. júní.
Neðri röð: Edvard Befring, Indriði Gíslason, Jón G. Ásgeirsson og Þuríður J. 
Kristjánsdóttir voru útnefnd heiðursdoktorar við Kennaraháskóla Íslands.
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Sveitamannaskólinn
Dóra: Kennaraskólinn var valkostur ungmenna sem höfðu 
áhuga á bóknámi en ekki aðstöðu til að ráðast í langskólanám. 
Meðan piltar og Reykvíkingar sóttu fremur í menntaskóla var 
meira um stúlkur og sveitafólk í Kennaraskólanum.
Bergur: Hann var stundum kallaður Sveitamannaskólinn.

Svona á kennarinn að vera
Bergur: En hvað segja börnin sjálf? Hvernig finnst þeim góður kennari eiga að 
vera? Við fengum nokkur börn til að setja sína skoðun á blað.
Dóra (4. bekkur): Vera ekki strangur nema í neyð, gefa okkur frjálst annan hvern 
dag, hafa mörg þemu, og gefa manninum sínum ástarljóð. 
Bergur (4. bekkur): Kennarinn á að vera í góðu skapi, það er að segja, ef  
krakkarnir myndu einhvern tímann hlýða. Hann á að hrósa þeim sem mest. Og 
taka öllu jákvæðu. Ef  það væri um það bil 21 krakki í bekknum á hann að sýna 
þeim öllum sömu athygli. Ekki halda upp á einhvern einn. Ef  einhver krakki er í 
ógeðslega vondu skapi á að leyfa honum að fara í krók og hvíla sig. 
Dóra (5. bekkur): Ef  ég væri kennari þá mundi ég láta alla sitja beint og ekki 
liggja á tveimur stólum – og ekki láta fólk nota annan stól til að setja fæturna á. 
Ég myndi láta alla lesa á kvöldin í staðinn fyrir að horfa á sjónvarpið.
Ég myndi ekki láta neinn vera með húfur eða hettur inni.

Myndarlegir karlmenn
Dóra: Alveg einkennandi hvað karlkennararnir höfðu 
almennt fágaða framkomu og voru myndarlegir!
Bergur: Voru þeir myndarlegri heldurðu?
Dóra: Ég veit það ekki. Þeir voru náttúrulega færri.

Freysteinn og Vilborg
Bergur: Annað merkt ljóðskáld sem mikið 
hefur komið að skólamálum og kennslu 
er Vilborg Dagbjartsdóttir, en hún var 
nemandi Freysteins. Hún segir um kynni  
sín af  honum:
Dóra: Aldrei get ég nógsamlega þakkað 
Freysteini fyrir það góða uppeldi sem hann 
veitti mér og þá föðurlegu umhyggju sem 
hann ætíð sýndi mér. Eitt sinn kallaði hann 
mig á skrifstofuna og sagði: „Þú átt hérna 
smá peningaupphæð”. Ég varð steinhissa. 
„Ja, þetta er styrkur sem ég vissi um 
og sótti um hann fyrir þig.” Þannig var 
Freysteinn.

ALdARAFMæLI KHí OG FRæÐSLULAGA
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Skólavarðan minnir á mjög merkilega ráð-
stefnu sem haldin verður hérlendis næsta 
haust á vegum ADHD samtakanna og 
fleiri aðila, þeirra á meðal er Kennara-
félag Reykjavíkur. ADHD samtökin eru 
til stuðnings börnum og fullorðnum með 
athyglisbrest, ofvirkni og skyldar raskanir, 
sem og fjölskyldum þeirra. Ráðstefnan 
er haldin í tilefni af tuttugu ára afmæli 
samtakanna á Íslandi og stendur yfir dagana 
25. og 26. september. Hún ber yfirskriftina 
Tök á tilverunni – staðan í dag og vegvísar 
til framtíðar.

Markmið ráðstefnunnar er að miðla fræðslu 
og stuðla að aukinni þekkingu um ADHD 
hjá öllum sem koma að málefnum barna, 
unglinga og fullorðinna með ADHD. Þemu 
eru annars vegar skólaganga barna með 
ADHD og hins vegar fullorðnir með ADHD. Við 
val á fyrirlesurum var tekið mið af  þessum 
áherslum. Ráðstefnugjald er lægra fyrir þá 
sem skrá sig fyrir 15. júlí. Dagskrárdrög 
liggja fyrir en athugið að dagskráin getur 
breyst ef  forföll verða. Hér er stiklað á stóru, 
dagskrárdrögin í heild eru á www.ki.is og 
www.adhd.is

Á fimmtudeginum 25. september heldur 
Thomas E. Brown tvö erindi: New develop-
ments in understanding ADHD and it‘s 

complications og Strategies for medications 
and other treatments for ADHD. Thomas 
er aðstoðarprófessor í geðlæknisfræði við 
Yale háskóla og aðstoðarframkvæmdastjóri 
rannsóknastofu um athyglisbrest og skyldar 
raskanir sem er líka í Yale. Hann er fræðimaður 
í fremstu röð á þessu sviði og tilgátur hans og 
fræðistarf  hefur vakið mikla og verðskuldaða 
athygli. Hann rekur líka eigin stofu þar sem 
hann metur og veitir meðferð bráðgreindum 
börnum, unglingum og fullorðnum með 
ADHD. Dr. Brown hefur skrifað fjölda greina 
og bóka um ADHD. Sjá nánar um hann á 
www.drthomasebrown.com

Sama dag heldur Ragnheiður Fossdal 
líffræðingur fyrirlesturinn Erfðarannsókn á 
ofvirkniröskun og athyglisbresti og Dagmar 
Kr. Hannesdóttir sálfræðingur flytur erindi 
sitt Snillingarnir. Þjálfun í samskiptum, tilfinn-

ingum, sjálfsstjórn og athygli barna með 
ADHD. Mörg fleiri erindi verða flutt þennan 
dag. Ragnheiður og Dagmar eru ekki með 
vefsíðu.

Föstudagur 26. september er ekki síður 
spennandi. Þá mæta til leiks auk Thomasar 
og innlendra fyrirlesara þær Kathleen 
Nadeau og Sandra Rief. Kathleen er þekkt 
fyrir að vera með báða fætur á jörðinni 
og gefa gífurlega hagnýt ráð um hvernig 
börn og fullorðnir með ADHD geti hagað 
lífi sínu til að fá sem mest út úr því. Hún 
er klínískur sálfræðingur eins ogThomas og 
stjórnar miðstöð um ADHD auk þess að gefa 
ásamt fleirum út vefinn ADDvance, skrifa 
bækur og halda fyrirlestra og námskeið 
um allan heim. Fyrirlestur Kathleen heitir 
Building an ADD-friendly life. Sandra er 
menntunarráðgjafi, fyrirlesari, rithöfundur 
og námskeiðshaldari. Hún er líka kennari 
og hefur hlotið viðurkenningu sem slíkur. 
Fyrirlestur Söndru er á því sviði; Reaching 
and teaching children with ADHD. Sjá nánar 
um Kathleen og Söndru á www.addvance.
com og www.sandrarief.com

Meðal annarra áhugaverðra viðburða 
á föstudeginum má nefna erindi Sigrúnar 
Harðardóttur félagsráðgjafa, námsráðgjafa 
og kennara, Framhaldsskólinn og nemendur 
með ADHD. Sigrún er brautryðjandi í 
þjónustu við framhaldsskólanemendur með 
ADHD og er verkefnissjóri nemendaþjónustu 
Menntaskólans á Egilsstöðum. Sé nemandi 
með ADHD er gerður við hann samningur 
þar sem lögð eru drög að þjónustu skólans 
og ábyrgð nemandans á námi sínu. Allir 
kennarar viðkomandi fá afrit af  samningnum. 
Þjónusta við nemendur með ADHD getur að 
öðru leyti falist í fræðslu um hvernig ADHD 
hefur áhrif  á þá sem námsmenn og aðstoð við 
að vinna gegn þeim áhrifum, atferlisþjálfun, 
rólegum aðstæðum í prófum, prófkvíða-
námskeiði, sjálfsstyrkingarnámskeiði, stuðn-
ingsviðtölum, þar sem meðal annars er farið 
yfir námslega stöðu þar sem stuðst er við 
upplýsingar frá fagkennurum, og samstarfi 
við foreldra.

Allir sem láta sig varða málefni fólks 
með ADHD eiga sannarlega erindi á þessa 
metnaðarfullu ráðstefnu þar sem ekkert er 
til sparað.

keg 

Tök á tilverunni - ADHD ráðstefna 25. og 26. september
Tvö meginefni: Skólaganga barna með ADHD og fullorðnir með ADHD

Kathleen Nadeau Sandra Rief Thomas E. Brown

RÁÐSTEFNA



   

Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri
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Þann 29. maí samþykkti Alþingi ný lög um 
leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og 
menntun og ráðningu kennara og skóla-
stjórnenda. Í þessum lögum birtist heild-
stæð stefnumörkun um menntun íslenskra 
barna og unglinga allt frá leikskóla að 
háskóla. 

 
Af  því tilefni hef  ég ákveðið að efna til Mennta-
þings föstudaginn 12. september 2008. 
Þingið verður haldið að Hótel Loftleiðum í 
Reykjavík og stendur frá kl. 9 til 16.

Markmið með Menntaþinginu er að skapa 
vettvang til þess að fjalla um nýja mennta-
stefnu og hvernig henni verður hrundið í 
framkvæmd með innleiðingu laganna og 
nýjum námskrám

Kynningar og umræður á Menntaþinginu 
munu höfða til kennara, nemenda og skóla-
stjórnenda auk foreldra og annarra sem 
áhuga hafa á menntamálum. Á þinginu verða 
fyrirlestrar sem varða nýja menntastefnu og 
veita yfirsýn yfir helstu þætti hennar. Einnig 
verða málstofur um einstök málefni þar sem 
gert er ráð fyrir virkri þátttöku þinggesta.

Menntamálaráðuneyti vekur hér með 
athygli á Menntaþinginu og hvetur fulltrúa 
skóla og hagsmunaaðila til þátttöku.

Dagskrá verður kynnt síðar. Bent er á að 
nýju lögin verða innan skamms aðgengileg 
á vefsvæðinu nymenntastefna.is. Þar verður 
einnig að finna ýmis önnur gögn sem tengjast 
Menntaþinginu og nýrri menntastefnu.
 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Þann 22. maí sl. voru eftirtalin kosin í 
skólamálanefnd FF starfstímabilið 
2008 - 2011. 

Anna María Gunnarsdóttir Fjölbrautaskól-
anum í Breiðholti er enn formaður nefnd-
arinnar. Aðrir nefndarmenn eru: Anna Sjöfn 
Sigurðardóttir Fjölbrautaskólanum í 
Garðabæ frá Félagi enskukennara, Björk 
Þorgeirsdóttur Kvennaskólanum frá Félagi 
félagsfræðikennara, Róbert Ferdinandsson 
Fjölbrautaskólanum við Ármúla frá Félagi 
íslenskra kennara í nýsköpunar og frum-
kvöðlamennt og Stefán Jónsson Fjöl-
brautaskólanum í Garðabæ frá Félagi 
íslenskra myndlistarkennara. Til vara eru 
Valfríður Gísladóttir Menntaskólanum í 
Kópavogi frá Félagi frönskukennara og 
Birgir Martin Barðason Fjölbrautaskólanum 
í Breiðholti frá Félagi raungreinakennara.

Félag framhaldsskólakennara hélt fund 
með formönnum félagsdeilda og trúnaðar-
mönnum í öllum framhaldsskólum landsins 
2. júní s.l. Fundarefnið var alvarleg staða 
í samningamálum. Kjarasamningur félags-
manna KÍ í framhaldsskólum er laus en engin 
niðurstaða í samningaviðræðum í augsýn. 
Fundarmenn lýstu yfir mikilli óánægju 
með launaþróun í framhaldsskólum sem 
er lakari en hjá viðmiðunarhópum. Margir 
bentu á andvaraleysi ráðamanna gagnvart 
þeim vanda sem aftur er að skapast vegna 
þess að framhaldsskólakennurum eru ekki 
búin ásættanleg starfskjör. Bent var á víti 
til varnaðar, þ.e. ástandið sem skapaðist 
síðla árs 2000 og leiddi til langs verkfalls í 
framhaldsskólum. 

Samninganefnd kennara og stjórnenda í 
framhaldsskólum hefur í marga mánuði 
leitað eftir niðurstöðu um nýjan kjarasamning 
fyrir framhaldsskóla við samninganefnd 

Uppeldi til ábyrgðar er stefna eða leið í 
samskiptum sem leggur áherslu á að eina 
manneskjan sem við getum stjórnað séum 
við sjálf. Í stuttri grein er ekki hægt að lýsa 
stefnunni til hlýtar en það verður gert á 
þessum vettvangi síðar, hér er aðeins tæpt 
á nokkrum atriðum. Meginatriði í þessari 
uppeldisstefnu er að við berum sjálf  ábyrgð á 
líðan okkar og hegðun. Börn og unglingar eru 
hins vegar á ábyrgð hinna fullorðnu og dvelja 
mikinn hluta tíma síns í skólanum sem hefur 
þar með mikil áhrif  á mótun þeirra. Í ljósi 
þess að menntun á meðal annars að snúast 
um að fá fólk til að sýna ábyrga hegðun 
fremur en að nota valdbeitingu í samskiptum 
hlýtur að vera skynsamlegt að fá nemendur  
til að hugsa um hvernig áhrif  hegðun þeirra hefur á annað fólk og hvort þeir ná markmiðum 
sínum með þeirri hegðun sem þeir nota. Þetta á bæði við gagnvart þeim sem beita valdi 
og hinum sem láta teyma sig. Skólakerfið á að gefa öllum börnum tækifæri til að þroska 
sjálfsmynd sína og læra að fullnægja þörfum sínum án þess að ganga á rétt annarra.  En 
uppeldi til ábyrgðar er ekki bara hugmyndafræði sem gagnast í skólastarfi heldur snýst hún 
um hvernig við högum okkur almennt í samskiptum hvert við annað.  

Af hverju sérstakt félag um stefnuna?
Um þrjátíu grunnskólar og nokkrir leikskólar hérlendis hafa innleitt uppeldisstefnuna í 
skólastarf  sitt og enn fleiri eru að kynna sér hugmyndafræðina. Oft hefur verið rætt um að 
stofna áhugamannafélag þeirra sem aðhyllast og starfa við þessa hugmyndafræði í þeim 
tilgangi að auðvelda samskipti og skipulag á símenntun og fræðslu. Í lok mars varð þetta 
að veruleika og haldinn var formlegur stofnfundur í Áftanesskóla. Stofnfélagar eru um 140, 
flestir úr grunnskólum, nokkrir úr leikskólum og nokkrir fra´öðrum vinnustöðum þar sem 
unnið er með börnum og unglingum. Félagið er opið öllum áhugamönnum um málefnið og 
ef  fólk hefur áhuga á að ganga í félagið má senda tölvupóst á netfangið jonaben@simnet.
is. Stofnunum býðst einnig að vera styrktaraðilar. Vefur félagsins er í vinnslu og er það von 
okkar að hann verði tilbúinn með haustinu.

Tilgangur félagsins er eins og áður segir að skapa samstarfsvettvang fyrir þá fjölmörgu 
kennara sem starfa samkvæmt þessari hugmyndafræði, standa fyrir námskeiðum og 
annarskonar fræðsluerindum.  Næsta haust kemur Judy Anderson frá Kanada til Íslands 
og heldur námskeið í nokkrum leik- og grunnskólum.  Einnig er meiningin að fá hana til að 
halda grunnnámskeið í hugmyndafræðinni fyrir þá sem eru á byrjunarreit eða vilja kynna sér 
efni stefnunnar frekar. Það námskeið yrði haldið á höfuðborgarsvæðinu og öllum opið.

Það er von okkar sem að þessu stöndum að með því að vinna samkvæmt þessari 
stefnu náum við að koma fleiri ungmennum út í lífið með jákvætt lífsviðhorf  og heilbrigðan 
hugsanagang gagnvart sjálfum sér, öðrum og samfélaginu í heild.

Fyrsta stjórn félagsins: Jóna Benediktsdóttir frá 
Ísafirði sem er formaður til næstu tveggja ára, 
Sveinbjörn Markús Njálsson Álftanesskóla, Kristín 
E. Pálsdóttir leikskólanum Laut í Grindavík, 
Bára Jóhannsdóttir Foldaskóla, Ragnar Gíslason 
Garðaskóla, Magni Hjálmarsson Álftanesi og 
Sæbjörg Kristmannsdóttir Grunnskólanum í 
Borgarnesi.   

ríkisins. Fundurinn veitti samninganefnd 
fullt umboð til að halda áfram að leita samn-
inga en undirstrikaði jafnframt að staðan 
yrði allt önnur og erfiðari  í haust ef  
viðsemjendur sýna ekki vilja til að leiðrétta 
kjör kennara, námsráðgjafa og stjórnenda í 
framhaldsskólum.

Aðalheiður Steingrímsdóttir formaður 
Félags framhaldsskólakennara sagði í viðtali 
í Morgunblaðinu 8. júní sl. að eins og staðan 
væri í dag væru framhaldsskólar engan 
veginn samkeppnishæfir um gott fólk og 
það bæri nokkuð á því að nýútskrifuðum 
kennurum brygði í brún þegar þeir heyrðu 
hver launakjörin væru og þeir freistuðu þess 
að leita í önnur störf. Kjarasamningur rann 
út þann 30. apríl og samningum var vísað til 
ríkissáttasemjara 26. maí. 

Fréttir af framvindu mála ásamt ályktunum og 
öðrum gögnum eru jafnóðum settar á vef KÍ, 
www.ki.is

Þungt hljóð í framhaldsskólakennurum

Nýtt áhugamannafélag á kennslu – og uppeldissviði

Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga Bréf frá mennta-
málaráðherra

Menntaþing í september

Ný skólamálanefnd FF
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Grunnskóli Grundarfjarðar 
leitar að öflugum og frískum kennurum 

til starfa næsta skólaár.

Grunnskóli Grundarfjarðar leggur áherslu á:
að koma til móts við þarfir og getu nemenda• 
góða samvinnu kennara og alls starfsfólks• 
traust og gott samstarf við foreldra• 

Á næsta skólaári verður unnið að þróunarverkefni í 
sambandi við gagnvirkan lestur og samvinnunám auk þess
sem grunnskólinn tekur þátt í grænfánaverkefninu.

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Þórarinsdóttir, skólastjóri 
í síma 430 8550/861 6772, ragnth@grundarfjordur.is

Í boði er flutningsstyrkur og aðstoð við að finna húsnæði.

Um er að ræða  
kennslu á yngsta stigi • 
kennslu á miðstigi  • 
enskukennslu• 
íþróttir• 

Skólaskrifstofa Hafnarfj arðar
Lausar stöður í grunnskólum skólaárið 2008-2009

Áslandsskóli 585 4600 leifur@aslandsskoli.is
Umsjónarkennari á yngsta sti gi 
Umsjónarkennari á miðsti gi
Verkefnastj. v/fæðingarorlofs aðstoðarskólastjóra 
Enskukennsla
Íþrótti  r og sund
Forstöðumaður heilsdagsskóla   

Engidalsskóli 555 4433 audur@engidalsskoli.is
Umsjónarkennari á yngsta sti gi
Umsjónarkennari á miðsti gi
Smíði
Þroskaþjálfi /sérkennari
Forstöðumaður heilsdagsskóla

Hraunvallaskóli 590 2800 agusta@hraunvallaskoli.is og 
sigrunk@hraunvallaskoli.is
Deildarstjóri á yngsta sti gi
Kennarateymi á yngsta sti gi
Kennarateymi á miðsti gi
Tónmenntakennari
Textí lkennari
Sérkennari
Námsráðgjafi  ti l afl eysinga í eitt  ár
Þroskaþjálfi 
Leikskólakennarar

Hvaleyrarskóli 565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is
Umsjónarkennari á yngsta-/miðsti gi
Enskukennsla á unglingasti gi (50%)
Nátt úrufræðikennsla á unglingsti gi

Setbergsskóli 565 1011 gudosk@setbergsskoli.is
Umsjónarkennsla á unglingasti gi, kennsla í íslensku, ensku o.fl .
Heimilisfræði (50%)
Kennari/þroskaþjálfi  í sérúrræði vegna einhverfra nemenda
Námsráðgjafi  (60%)

Víðistaðaskóli (595 5800 annakr@vidistadaskoli.is)
Umsjónarkennari á yngsta sti gi
Umsjónarkennari á miðsti gi
Dönskukennsla á unglingasti gi
Nátt úrufræðikennsla
Tónmennt
Smíði
Sérkennsla

Öldutúnsskóli 555 1546 herla@oldutunsskoli.is
Kennari og þroskaþjálfi  í sérdeild
Umsjónarkennari á yngsta - / miðsti gi
Íslenska, danska, nátt úrufræði og stærðfræði á unglingasti gi
Tónmennt
Smíði, textí l, heimilisfræði

Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjórnendur 
viðkomandi skóla. Sjá nánar á: www.hafnarfj ordur.is/
fraedslumal/grunnskolar
Karlar jafnt sem konur eru hvatti  r ti l að sækja um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði
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Forseti Íslands hr. Ólafur Ragnar Grímsson afhenti Íslensku mennta-
verðlaunin nýverið. Verðlaunin hlutu í flokki skóla Hvolsskóli á 
Hvolsvelli, í flokki kennara Arnheiður Borg, í flokki ungra kennara 
Halldór B. Ívarsson og í flokki námsefnishöfunda Pétur Hafþór 
Jónsson. Þau Arnheiður og Pétur eru höfundar námsefnis sem hér 
er sagt frá, nánar verður fjallað um hina verðlaunahafana síðar í 
Skólavörðunni.

Arnheiður Borg kom við í KÍ um daginn og bræddi okkur með heillandi 
brosi. Hún gerði sér ferð í Kennarahúsið til að gefa okkur fyrsta 
kverið í flokki léttlesinna lífsleiknibóka sem hún er að endurútgefa 
um þessar mundir og við komumst á snoðir um. Nokkrum dögum 
síðar gerði hún sér svo lítið fyrir og hreppti menntaverðlaunin!

Bækurnar sem Arnheiður er að endurútgefa fjalla um mannleg 
samskipti og gefa tilefni til umræðna um marga góða hluti, svo 
sem mikilvægi þess að vera jákvæður og tillitssamur. Fyrsta bókin 
heitir Rut fer í nýjan skóla. Sjá nánar á heimasíðu Arnheiðar home.
gardabaer.is/arnheidur 

Í umsögn dómnefndar Íslensku menntaverðlaunanna segir meðal 
annars um Arnheiði:
„Smitandi áhugi hennar á hverju því verki sem hún tekur að sér 
hrífur með sér nemendur og samstarfsfólk, skilar árangri sem oftar 
en ekki fer langt fram úr væntingum. Arnheiður leggur áherslu á að 
kennarinn hafi hlutverk sem bæði fræðari og uppalandi: að búa börn 
undir lífið, kenna þeim heilbrigð samskipti og fræða þau um muninn 
á réttu og röngu; styrkja þannig sjálfsmynd þeirra og félagsþroska. 
Hún var brautryðjandi í lífsleiknikennslu og samdi með öðrum 
kennurum námsefni sem nefndist Átak að bættum samskiptum löngu 

áður en lífsleikni var skilgreind sem sérstök námsgrein. Síðar 
samdi hún og gaf  út bækur þar sem lífsleikni og lífsgildi eru sett 
fram í búningi ævintýra og sagna. Sem sérkennari hefur Arnheiður 
lagt sig sérstaklega eftir lestrarkennslu og samið kennsluforrit fyrir 
byrjendur í lestri sem sameinar kennslu í lestri og tölvunotkun. 
Einnig hefur hún samið léttlestrarefni, vinnubækur og verkefni 
til að efla mál- og hljóðvitund. Arnheiður er eldhugi í kennslu og 
jákvæðu og uppbyggjandi skólastarfi. Hún lætur engar nýjungar 
fram hjá sér fara. Þegar hún finnur ekki efni sem henni líkar skapar 
hún það sjálf  og fær samstarfsmenn sína í lið með sér. 

Pétur Hafþór Jónsson er í sérstöku uppáhaldi hjá blaðamanni enda 
kennir hann yngsta afkvæminu og því gefast mörg tækifæri til að 
upplifa hversu frábær kennari hann er. Í frétt á vef  menntasviðs 
Reykjavíkurborgar segist Pétur þakklátur fyrir verðlaunin og afar 
stoltur af  nemendum sínum sem tróðu upp á verðlaunahátíðinni. 
“Það er alltaf  gaman að vinna með hæfileikaríkum krökkum og 
þeir virka sem vítamínsprauta á mig alla daga. Það námsefni sem 
ég hef  samið hef  ég prufukennt jafnóðum á krökkunum og fengið 
staðfestingu á að það kemur að góðu gagni. Næsta skref  er að 
miðla þeirri þekkingu til annarra kennara.” 

Í umsögn dómnefndar Íslensku menntaverðlaunanna segir meðal 
annars um Pétur og námsgögnin hans: „Pétur Hafþór Jónsson 
hefur áratuga reynslu af  útgáfu á kennsluefni í tónmennt fyrir 
grunnskóla: kennslubókum, kennsluleiðbeiningum, vinnubókum 
og hlustunarefni. Hann brautskráðist frá Tónlistarskólanum 
í Reykjavík sem tónmenntakennari árið 1977 og lauk prófi í 
tónvísindum frá háskólanum í Álaborg árið 1996. Pétur Hafþór 
hefur verið kennari í Austurbæjarskóla frá 1976, að undanskildum 
þeim þremur árum sem hann var við framhaldsnám í Álaborg. 
Hann hefur á starfsferli sínum byggt upp og stjórnað kór skólans 
sem víða hefur komið fram ... Bók hans Hljóðspor ... er að mati 
dómnefndar framsækið og nýstárlegt námsefni. Í námsefninu er 
gerð grein fyrir þróun dægurtónlistar á 20. öld og tengslum hennar 
við tónlistarmenningu ungs fólks. Þetta er gert á afar aðgengilegan 
hátt með lýsingum og tónlistardæmum af  ýmsu tagi. Dregin 
er upp mynd af  því hve sterkt afl tónlist er í uppeldi barna og 
unglinga og áhrifamikið til sköpunar og samkenndar í samfélagi 
nútímans ... Áhersla er lögð á að í tónmennt geti nemendur sett 
sig í spor annarra, skilið og deilt hugmyndum, tilfinningum og 
reynslu með öðrum ... Námsefnið er vandað að allri gerð. Ásamt 
markvissri fræðslu um tónmenntir getur það stuðlað að aukinni 
samkennd meðal barna og unglinga í íslensku samfélagi sem 
verður fjölmenningarlegra með ári hverju. Undirrituð hefur flett 
Hljóðsporum á bókasafninu og getur tekið undir með dómnenfd 
að þetta námsefni er meiriháttar. Námsgagnastofnun gefur út, sjá 
nánar á nams.is

keg

Arnheiður og Pétur Hafþór eru í hópi handhafa Íslensku menntaverðlaunanna

Arnheiður Borg
Pétur Hafþór Jónsson
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Þann 14. ágúst nk. efna  
Samtök áhugafólks um skólaþróun  
til námstefnu um leiðir til að efla lesskilning.  

 
Námstefnan, sem ætluð er kennurum og öðru skólafólki á öllum 

skólastigum, verður haldin í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Námstefnan 
verður endurtekin (með breyttri dagskrá) á Akureyri 6. september í 

samvinnu við Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri. 
 

Auk fjölbreyttra fyrirlestra munu kennarar af öllum skólastigum fjalla 
um aðferðir og viðfangsefni sem henta til að efla lesskilning. 

 
Dagskrá og skráning: www.skolathroun.is 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiðir til að efla lesskilning 

S a m t ö k  á h u g a f ó l k s  u m  s k ó l a þ r ó u n 



































Think about it

   Vefurinn er vistaður á www.nams.is

Spennandi enskuvefur fyrir unglingastig. 
Krefjandi textar þar sem fjallað er um 
áleitin málefni á borð við netfíkn, fordóma 
og hlýnun jarðar. 

Textar til að lesa af skjá eða hlusta á auk 
fjölbreyttra gagnvirkra verkefna. 
Æfir lestur, hlustun og ritun. 
Eykur orðaforða.

hickory, 
Dickory, 
dock

Þrjú vinnuhefti með 
skemmtilegum auka-
æfingum í ensku. 
Heftin eru ætluð 
miðstigi.

NÁMSGAGNASTOFNUN



28

FRéTTIR OG TILKYNNINGAR

SKÓLAVARÐAN 4.TBL. 8. ÁRG. 2008

Þann 14. ágúst gangast Samtök áhugafólks 
um skólaþróun fyrir ráðstefnu um leiðir til 
að efla lesskilning á öllum skólastigum og í 
öllum námsgreinum. Ráðstefnan verður haldin í 
Víðistaðaskóla í Hafnarfirði og verður endurtekin 
á Akureyri 6. september.

Helga Sigurmundsdóttir aðjúnkt í Kennara-
háskólanum hefur skilgreint lesskilning svo:

„Lesskilningur vísar til skilnings, varð-veislu og 
endurheimtar á því sem lesið er (Muter, 2003). 
Forsenda lesskilnings er góður orðaforði og 
málskilningur sem vísar til skilnings og þekkingar 
á mæltu máli og uppbyggingu þess (Burns, 
Griffin & Snow, 1999). Minnið hefur veigamiklu 
hlutverki að gegna (Vance og Michelle, 2006), en 
það sem mestu skiptir eru þó þær námsaðferðir 
sem nemandinn beitir við lesturinn. Bakgrunnur, 
reynsla af  mismunandi tegundum ritmáls, áhugi, 
ályktunarhæfni og þekking á eigin hugsun eru 
þættir sem skipta verulegu máli til að skilja og afla 
sér þekkingar (Harvey & Goudvis 2007).“

Bækur og annað lesefni hafa mikil áhrif  á 
fólk, ekki síst í uppvextinum. Síðast í gær var 
undirrituð að tala um áhrifamiklu lýsinguna á 
ísbjarnarbardaganum í Nonna og Manna. Seinna 
sama kvöld var þáttur um skipið Dannebrog 
sýndur á norskri stöð – og þá var rætt um vikulega 
umgengni við norrænt kóngafólk, leikara og 
stjórnmálamenn í gegnum dönsku og norsku 
blöðin. Sylvia Sommerlath, Dirch Passer, Friðrik 
og Jóakim, meira að segja Anker Jørgensen 
sem var forsætisráðherra milli tektar og tvítugs 
blaðamanns, þetta voru ástmegir fjölskyldunnar. 
Þennan sama dag las ég í blaðinu ýmislegt gott 
sem Philippe Claudel sagði um bækur en hann er 
höfundur bókarinnar Í þokunni sem var að koma 
út í þýðingu Guðrúnar Vilmundardóttur. Í morgun 
voru brúna nautið frá Norrova og ragnarök til 
umræðu í fjölskyldubílnum á leið í vinnuna og á 
hestanámskeiðið, hvort tveggja fyrirbæri sem hafa 
komið til okkar í gegnum lesefni.

Samtök áhugafólks um skólaþróun ætla sem 
sagt að taka á þessu stórmerka máli: Hvernig efla 
megi lesskilning. Því er í sjálfu sér fljótsvarað, með 
því að lesa mikið af  skemmtilegum, vel skrifuðum 
og æsispennandi bókum fyrir börn, tala við þau og 
segja þeim sögur. Þau fara þá að gera þetta sjálf  
þegar þau hafa aldur og þroska til. Vandinn er bara 
sá að það er ekki hægt að skikka foreldra til að 
gera þetta og kennarinn hefur takmarkaðan tíma 
til þess. Af  þessum sökum og í þessum efnum 
þurfa kennarar að vera flinkir, hugmyndaríkir og 
útsjónarsamir. Á ráðstefnunni verða kynntar margar 
hugmyndir og þróunarverkefni um hvernig hægt er 
að efla lesskilning á öllum skólastigum og í öllum 
námsgreinum. Einnig verður rætt um rannsóknir á 
lesskilningi og vísbendingar úr öðrum matstækjum, 
svo sem PISA, um lesskilning hérlendra barna.

Nánari upplýsingar á www.skolathroun.is

keg

Heiður Baldursdóttir, sérkennari og rithöfundur, fæddist 31. maí 
1958. Hún lést hinn 28. maí 1993.

Bækur Heiðar Baldursdóttur voru lesnar aftur á bak og áfram á 
mínu heimili þegar þær komu út á níunda og tíunda áratug síðustu 
aldar. Íslenskar fantasíur fyrir börn voru fáséðar og Heiður fangaði 
unga lesendur í netið eins og að drekka vatn. Þessi hæfileikaríka 
og glæsilega kona hefði orðið fimmtug 31. maí sl. en hún lést 

árið 1993 eftir erfið veikindi, þremur dögum áður en hún varð 
þrjátíu og fimm ára. Eftir andlát Heiðar var stofnaður sjóður í minningu hennar. 
Markmið sjóðsins er að styrkja rannsóknir sem varða sérkennslu, blöndun fatlaðra 
og ófatlaðra barna og boðskipti en Heiður var sérkennari og mikil hugsjónakona í 
málefnum barna og ungmenna með fötlun. Sjóðurinn veitir styrki til verkefna sem 
varða markmið hans og alls hefur sex sinnum verið veittur styrkur úr Minningarsjóði 
Heiðar Baldursdóttur. Stjórn sjóðsins skipa fulltrúar frá Kennarasambandi Íslands, 
Kennaraháskólanum og Þroskahjálp. Í tilefni af  50 ára afmæli Heiðar verður veittur 
veglegur styrkur úr sjóðnum nú í sumar. Faðir Heiðar, Baldur Ragnarsson, segir 
meðal annars svo í minningargrein um dóttur sína sem birt var í Morgunblaðinu í 
tilefni af  afmælinu: - Heiði varð ekki langra lífdaga auðið. Megi hugsjónir hennar 
lifa í verkum styrkþega sjóðsins sem stofnað var til í minningu hennar.

keg 

Stjórn Minningarsjóðs Heiðar Baldursdóttur auglýsir hér með eftir umsóknum um 
styrk úr sjóðnum. Í umsókn skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar:

•  Greinargóð lýsing á verkefninu, markmiðum þess og áætlaðri framkvæmd. 
•  Áætlun um upphaf  og lok verkefnis og/eða áfanga. 
•  Sundurliðuð kostnaðaráætlun. 
•  Aðrar upplýsingar, s.s. fyrirhuguð kynning og nýting á niðurstöðum.

Greinargerð skilist til sjóðstjórnar að loknu verkefni. Umsóknir skulu berast stjórn 
sjóðsins fyrir 1. júlí 2008 og sendast til Guðlaugar Teitsdóttur, Öldugötu 6, 101 
Reykjavík. Styrkupphæð til úthlutunar árið 2008 er kr. 250.000,- og fer úthlutun 
fram í ágúst. 

Leiðir til að 
efla lesskilning Minningarsjóður Heiðar Baldursdóttur - sækið um fyrir 1. júlí

Heiður fimmtug!

Kjarasamningur FG samþykktur með 79,2 % atkvæða

Þann 14. maí 2008 lauk allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi 
grunnskólakennara (FG) innan Kennarasambands Íslands um framlengingu 
og breytingar á kjarasamningi milli Kennarasambands Íslands (vegna Félags 
grunnskólakennara) og Launanefndar sveitarfélaga sem skrifað var undir þann 28. 
apríl 2008 með fyrirvara um samþykki félagsmanna. Talning atkvæða fór fram 
þriðjudaginn 20. maí 2008. Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar er þessi: Á kjörskrá 
voru  4646. Atkvæði greiddu  4068 eða  87,5%. „Já“ sögðu 3221 eða 79,2%. „Nei“ 
sögðu 727 eða 17,9%. Auðir seðlar og ógildir voru 120 eða 2,9%.

Kjarasamningur SÍ samþykktur með 73,9 % atkvæða

Þann 15. maí 2008 lauk allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í 
Skólastjórafélagi Íslands innan Kennarasambands Íslands um framlengingu og 
breytingar á kjarasamningi milli Kennarasambands Íslands (vegna Skólastjórafélags 
Íslands) og Launanefndar sveitarfélaga sem skrifað var undir þann 30. apríl 2008 með 
fyrirvara um samþykki félagsmanna. Talning atkvæða fór fram miðvikudaginn 21. 
maí 2008. Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar er þessi: Á kjörskrá voru 594. Atkvæði 
greiddu 379 eða 63,8%.„Já“ sögðu 280 eða 73,9%. „Nei“ sögðu 98 eða 25,9%. 
Auðir seðlar og ógildir voru 1 eða 0,2%.
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Hvatningarverðlaun leikskólaráðs Reykja-víkur voru afhent við 
hátíðlega athöfn í Höfða þann 21. maí. Markmiðið er að veita 
starfsfólki leikskólanna í Reykjavík hvatningu í starfi og vekja 
athygli á því gróskumikla fagstarfi sem það innir af hendi í 
menntun yngstu borgarbúanna.
 
Hvatningarverðlaunin komu að þessu sinni í hlut sjö leikskóla 
og eins leikskólastjóra, en alls barst fjörutíu og ein tilnefning til 
verðlaunanna vegna fjórtán nýbreytni- og þróunarverkefna. Verðlaun 
hlutu:

• Leikskólinn Bakki fyrir þrjú metnaðarfull verkefni: 
Umhverfisverkefnið Flóð og fjara, alþjóðlega samstarfsverkefnið 
eTwinning og heimasíðugerð. 

• Leikskólarnir Klambrar, Nóaborg og Stakkaborg fyrir verkefnið 
Skilaboða-skjóðan sem unnið var í samstarfi við Háteigsskóla. 
Það miðar að því að efla börn í leik- og grunnskólum í málefna-
legum skoðanaskiptum og auka skilning og samræmingu milli 
skólastiga. 

• Leikskólinn Reynisholt fyrir lífsleikni-verkefnið Líf og leikni. 

• Leikskólinn Gullborg fyrir samstarfsverk-efni skólans og 
samtakanna Blátt áfram. 

• Leikskólinn Hof fyrir verkefnið Dans-Hreyfing-Tónlist. 

• Kristín Einarsdóttir leikskólastjóri í Garðaborg fyrir að 
skipuleggja náms-ferðir, veita leiðsögn og koma á tengslum milli 
íslenskra leikskóla og leikskóla í New York. Útideildin sem sagt 
er frá hér ofar á síðunni er einmitt starfrækt á leikskólanum 
hennar Kristínar.

Kennarar í eldri deild í leikskólanum Garðaborg í Reykjavík ákváðu í vor að 
brydda upp á nýjung með elstu börnunum sem fara í grunnskóla í haust.   
Leikskólinn er tveggja deilda skóli með um sjötíu börn yfir sumartímann og 
var búin til þriðja deildin þar sem eru bara þau börn sem fara í grunnskóla 
í haust.

Nýja deildin ber nafnið Útideild og er markmiðið að styrkja börnin enn 
frekar til sjálfstæðis. Náminu á deildinni er ætlað að efla líkamlegt úthald og 
öryggiskennd barnanna utan leikskólalóðarinnar sem og að efla sjálfsábyrgð, 
samskipti barnanna og víðsýni þeirra.  

Deildin tók til starfa í lok maí og eru börnin og kennararnir mjög ánægð 
með þessa nýjung. Farið er tvisvar í viku í lengir dagsferðir og hádegisnesti 
tekið með.  Nágrenni leikskólans er skoðað í styttri ferðum og tvo daga í 
mánuði er farið í hjólaferðir en þá koma börnin með hjólin sín og hjálma. 
Þau hafa reit í Skólagörðunum þar sem þau setja niður kartöflur og ýmislegt 
góðgæti sem eitthvað gott verður bruggað úr í lok sumars. Föstudagar eru 
svo helgaðir útileikjum og þá eru tún og garðar nýtt til skemmtilegra leikja. 
Hvert barn hefur sinn bakpoka sem það ber ábyrgð á og þau hafa regnföt, 
nesti og vatnsbrúsa með í för. 

Börnin meta hverja ferð og halda utan um upplifanir sínar með því að 
halda úti ferðadagbók. Þar aðstoðar kennari þau við að skrifa hvert var farið 
og hvernig þeim fannst ferðin, hvað þeim fannst merkilegt að sjá eða upplifa, 
og svo teikna þau mynd út frá því. Í sumum ferðum fá þau verkefni sem þau 
leysa í ferðinni og nýta svo meira þegar heim í leikskólann er komið. 

Á dögunum var farið í Ásmundarsafn og fannst börnunum mikið til 
listaverkanna koma.  Skoðað var bæði inni og úti og teiknuðu þau svo 
þá höggmynd sem þeim fannst flottust. Hádegisnestið var borðað í 
blíðskaparveðri úti garðinum áður en haldið var á næsta viðkomustað sem 
var Laugardalurinn þar sem þau fræddust um þvottaaðstöðu reykvískra 
kvenna á árum áður.

Gunnur Árnadóttir
Höfundur er kennari í Garðaborg.  

Útideildin Hjólað, ræktað, leikið og skoðað í Garðaborg

Útideild elstu barnanna í Garðaborg í 
heimsókn á Ásmundarsafni.

Verðlaun fyrir lifandi og gróskumikið 
fagstarf í leikskólum borgarinnar

vorhátíðir

Í vetrarlok halda 
margir skólar vorhátíðir 
og víða eru komnar 
hefðir umskrúðgöngur, 
tónlistarflutning, vosölur 
og fleira skemmtilega 
sem heldur sér ár frá 
ári. Þessar myndir 
eru frá Hjallaskóla og 
Safamýrarskóla.





auglýsir eftir starfsfólki!

Skólar ehf.

www.skolar.is

Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi leitar að:

• Deildarstjóra

• Stuðningi inn á deild

• Leikskólakennurum eða öðru uppeldismenntuðu starfsfólki

Að vinna að uppeldi barna eru forréttindi, að sjá þau 
vaxa og þroskast er ævintýri. Leikskólinn Kór í 
Kópavogi er heilsuleikskóli sem opnaði 1. júní 2006. 
Skólinn er rekinn af Skólum ehf. og er með 
þjónustusamning við Kópavogsbæ um reksturinn.

Skólar ehf. reka tvo leikskóla. Einn í Grindavík og 
síðan Kór í Kópavogi. Leikskólinn Kór er heilsuleik-
skóli og stefnir að því að fá viðurkenningu sem 
slíkur. Markmið leikskólans er að auka gleði og 
vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu 
og listsköpun í leik og starfi.

Kjörorð okkar er „heilbrigð sál í hraustum líkama”. 
Það hefur sýnt sig í rannsóknum á undanförnum 
árum að heilbrigð lífssýn er grunnur að góðu 
heilbrigði allt lífið.

Verið velkomin í heimsókn á leikskólann Kór
að Baugakór 25 í Kópavogi eða hafið samband 
við Bjarneyju Kr. Hlöðversdóttur leikskólastjóra 
í síma 570-4940, 897-7891 eða með tölvupósti 

á netfangið kor@skolar.is. 

Heilsuleikskólinn Kór
„heilbrigð sál í hraustum líkama”


